
МІЖНАРОДНІ ОБСТАВИНИ 
ПРИСПІШУЮТЬ КОНЕЧ-

НІСТЬ БРАНКИ 
Ващввґтон, 10 липня. — Минуло! п'ятниці президент Тру-

Підготовка висилки на 
американських дивізій 

онт нових АМЕРИКАНЦІ ЗУПИНИЛИ 
ЧЕРВОНИЙ НАСТУП В КОРЕЇ 
„ПРОПАВШИЙ" БАТАЛЬЙОН ПРОБИВСЯ З ЧЕРВОНОГО 

Вашингтон, 10. липня. — Вчора тут повідомлено, що ціла Друга Піхотна Дивізія у Форт ОТОЧЕННЯ. — РОЗБУДОВА НОВОЇ ОБОРОННОЇ ЛИШ 
Лўіс, Вашингтон, як теж боєві частини Другої, Третьої, Четвертої і Шостої Воєнних Ок ПЕРЕД ТИМЧАСОВОЮ СТОЛИЦЕЮ. НОВІ 

мав уповажнив'Армію, Фльоту та Повітряну Силу доповнити РУГ- одержали наказ поготівля до виїзду на корейський фронт. Воєнна сила дивізії виносить АМЕРИКАНСЬКІ ПІДКРІПЛЕННЯ. 
свій „мирний стан" такою кількістю нових вояків, яка відпо-! їо.000 вояків, але командування відмовилося подати u теперішню силу, стверджуючи тільки, І 
_ 1 . . - . - ж — t І ѓ г ЃГ—: : і ТПО НПНЯ НА ПКЛ1ПЧЯК ПЯПЯПШ-в _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

рнстовувати якнайбільше ви-
робшщтва малих продуцентів 
а не тільки вел'иких контрак-
торів, що звігчайно працюють 
у безпосереднім заязку з міні-

Поготівлям 
`Ж 

збройні сили Злучених Д е р - J ^ поготівля видано правдо- здобула від гітлерівських 
жав, ніхто не знає. Це покищо }подібно після того, як настла І ВІЙСЬК французький порт — 
військова тайна. Але обставив в , с т , ^ ?ад ген- МекАртура та Брест. 
нн в Кореї та на тих терито-
ріях, які можуть стати терена-
ми війни, так з кожним днем 
погіршаються, що треба послі-

_ _ ? ! _ _ Д 5 І Я 5 ^ 5 _ - _ й _ ї ний Схщ більших військових 
НИХ СИЛ 1 ТОМУ без ПРИМУСОВОЇ ‚,ятга^Г Omonnwvcruxt mo 
бранки не обійдеться. Прези-
дент дав уповажнення кори-
стати з Поборової Служби — в 

як вш точно означив кількість 
і хараткер потрібних йому від-
ділів. Це вперше від вибуху 
війни в Кореї видано наказ го-
товости до перевозу на Дале 

відає вимогам, спричиненим подіями в Кореї Які ці вимоги і щ о ?0118; н е вк-71104^ парашу 
треба збільшити І ̂ ^ _ ` _ _ ^ ? д я і ^ _ ' ь с л , _ ? _ ? " . в Европі і вона, між іншим, 

ПІДГОТОВЛЯЮТЬ ПРОМИ-
СЛОВЕ ПОГОТІВЛЯ НА 

ВСЯКИЙ ВИПАДОК. 
Олбані, Ї(У липня. — Про-

дукційний розмах Злучених 
Держав є на найвищім щаблі. 
Щодо цього нема двох думок, 
ні нема теж побоювань щодо 
зміни на найближчий час. За-
те є інше побоювання, а саме 
те, чи американське виробниц-
тво зможе пристосуватись від-
разу до воєнних потреб, якпюб 
там нагло країна опинилась у 
війні. Нюйорський стейт є 
перший, що взяв цю проблему 
під увагу. Саме тепер губер-
натор Дюі затвердив програ-
му, яка має повести продукцію 
нюйорського стейту в такому 
напрямі, щоб вона була в силі 
відповісти воєнним вимогам у 
кожній хвилині, коли б такі 
вимоги поставила сучасна 
криза в Кореї, чи інші, спри-
чннені нею. Уже зачався спис 
усього виробництва, яке нада-
сться для воєнних потреб 
Ідеться тезќ про те, щоб вико-1 зуже сьогг`пиі так влаштовавяй, 

з'єднань. Стверджується, що 
в поготівлі до перевозу на 
фронт стоять теж більші з'єд-
нання маринарки і авіяції. Ко-

юру потреби. Тому Армія, м а н д а н т о І ; д ^ Дивізії, яка 
Фльота та Повітряна Сила до- о д е р ж а л а н а к а з готовости до 
повнюються наразі тільки до- в и м а р ш у „в недалекій будуч-
бровольцями. Одначе військові HOCTif.j % ген Доренс Волтон 
знавці твердять, що Фльотата`кайзер.-В подібному поготівлі 
Повітряна Сила можуть себе перебувають частини Першої 
доповнювати охотникамн, але Морської Дивізії та Першого 
з Армією це не вдасться і тому Морського Повітряного Крила, 
примусова бранка мусить ста- Перша Піхотна Дивізія, що о-
ти скоро прямо конечністю, держала наказ готовости до 
Звичайно так буває, що при- походу на фронт в Кореї, вже 
мусову бранку заряджується м а є за собою історію двох сві-
по 60 днях від дня першого товнх воєн. Вона була зоргані-
поклику в справі добровільно- зована у Франції в 1917 році та 
го зголошувания до служби в брала участь в п'ятьох біль-
збройних силах. У всякому ших битвах. Під час другої сві-
випадку поборовнй а п а р а т тової війни вона теж боролася 

Ф Сенатор Тафт заповів СЂОЮ ѓо-
товість піддержати кожну пропоз`н-
цію для збільшення фондів на за-
безпечення відповідної кількосте 
людей і матеріялу для війни в Ко-
реі. Сенатор згадав за біліон доля-
ріи, хоча ствердив, що він сам не 

„оминати к о ж н о г о ^ . Збр?й^ (ЮВЄЛХЉКИИ ВИСТУП П Р а 
ний конфлікт у Кореї застав ТИ О. Н. І ЇХ ГЕНЕРАЛЬ-
Злучені Держава зі збройною НОГО СЕКРЕТАРЯ 
силою в числі 1,^58,400 вояків. м _ м . 
Яка це мала снл^ танага най- , " Я ^ ^ ^ ^ н ^ Й , _ ^ л с ^ 

_5Т!ш pS було пШт ягяТЇІн3? лЛ^^%їГ 
вояків. Злучені Держави роз- Л а н ш ^ ^ етаѓп, одну Оша-
зброювалисГз кож'ним роГом ^ 0 ю л Е ю Т а Т и д ? є т ь с я ^ 
щораз більше, бо хотіли тим ^ ^ m S l S ^ ^ Z 
дати доказ, що вони є за сві-
тове замирення, а проти війни. 
До того не хотіли обтяжувати 

К О Н Г Р Е С ХОЧЕ ЗНАТИ 
ПРАВДУ ПРО ПОЛОЖЕННЯ 

І ПЛЯНИ ПРЕЗИДЕНТА 
Вашингтон, 10; липня. — В 

Конгресі занепокоєні останні-
мн міжнародними подіями, а 
зокрема положенням у Кореї. 
Але це головно ^тому, що ді-
ються речі, про які сенатори і 
конгресмени мало або нічого ие 
знають. Наприклад надіються, 
що президент вимагатиме від 
Конгресу ухвали нових вій-
ськових видатків,.а теж наді-
леняя його надзвичайними у-
поважненнями в економічних 
справах, так, як це було в часі 
останньої світової війни. Інші 
твердять, що президент звер-
неться до Конгресу теж і в 
справі затвердження його мо-
білізаційного пляну. Супроти 
таких поголосок'{ не диво, що 
сенатор Гвері є тої думки, що 
буде багато краще, коли пре-
зндент Труман зявиться перед 

і 

Токіо, 10. липня. — Головна квартираѓ ген. МекАртура та 
ГЕН. н і АРТУР ПЕРШИМ фронтові звідомления з Кореї стверджують, що американські 
КОМАНДАІІТОМ ,М І Ж I I А- сухопутні війська, при видатній піддержці авіяції, припинили, 
ЃОДНОЇ ПОЛ1ЩІГЛОІ АКЦІЇ' щонайменше хвилево, очолюваний совєтськими танками на-

ступ большевицьких північно-+ і 
Пі^ило"нт^ТпІмян1" 'існував Р е й с ь к и х " й с ь к ' Розбудовую- СИЛЬНА ФРОНТОВА АКЦІЯ 
президент іруман іменував ^ Н Ову оборонну лінію перед 
передучора ген. Доґлеса Мек тимчасовою столицею півден-
Артура" головнокомаидуючим но-корейської республіки, Та-
всіх сухопутніх, морськихі по- еджон, у віддаленні около 15 
вітряних збройних сил Обєд- ШІЛЬ ВІД н е ї вольшевики за-
наннх Націй, що обороняють хопилн місто Хонан та цілий 
Південну Корею перед черво- рдд ІНШИХ місцевостей. Досі а-
ною інвазією. Президент Тру- мериканці, головно авіяція, 
ман в цьому випадку діяв згід- знищили 60 до 100 большеви-
но з ухваленою попереднього цьких танків, що мало б тво-
дня резолюцією Ради Безпеки ртв приблизно половину' за-
Об'єдяаних Націй, яка уловно- гальної кількости цеї зброї по 
важюоє Злучені Держави іме- комуністичному боці. Оточе-
нувати командуючого генера- Ннй кілька днів тому амери-
ла всіх збройних сил в комбі- канський батальйон, якого 
І ^ ^ Т І ^ ^ ^ І л ^ ' п р о б и в с я з ќтиий ПАнор аои 

АМЕРИКАНСЬКОЇ АВІЯЦІЇ 
Токіо, 10. липня. — 3 аме-

рнканської авіяцінної бази по-
відомляють, що тепер кожної 
хвилини стартує один амери-
канський літак до бою проти 
червоних наїзників Південної 
Кореї. В боях беруть участь мо-
дерні ракетові літаки та „Мус-
танґи з другої світової війни, 
їхня акція звернена головно 
проти ворожих панцерних 
військ та комунікаційних полу-
чень. 

ПЕРШІ БРИТАНСЬКІ ЖЕ РТ-
ви в КОРЕЙСЬКІЙ ВІЙНІ 

Лондон, І0. липня. — Сьо-
годні тут повідомлено, що пер-
шими британськими жертвами 
в теперішній корейській війні 
було шістьох вояків вбитих і 
трьох поранених, як больше-

тур буде першим військовим вважалося вже „пропавшим 
комендантом „міжнародної по- злучився з головними амери-
лщійної акції", що виконува- кепськими силами. Американ-
тиме свої функції не тільки під с ь к я м фронтовим частинам по-
ппапором своєї країни, але теж спішають на допомогу щораз 
під прапором Об'єднаних На- ^ підкріплення,^ людях і 
цій та кожної країни, що від- матеріалі, а дорозі на фронт вицьке стрільно з важкої прн-
гукнулася на заклик Ради Без- ^ ^ є теж американські танки, бережної гармати влучило в 
пеки і бере активну участь в '? головної квартири ген. мек британський крейсер ,Джа-

, боротьбі проти того, що в ре- Артураповщомляють.щоболь- м е й к а . , п і д ч а с бомбардування 
Конгресом і розповість йому золюції Ради Безпеки назива-і ш е в и к и ^ приготовляються до п о р т у Янг-Янґ на ггівнічно-ко-
повну правду проте, яка є си- 1(ҐШМ комуністичною аґресівю н о в ? г о наступу, концентруючи р е І с ь к і й території. Матеріяль-
туапДя в світі, як є з Кореєю,{п р т н Кореї. СВ01 СИЛИ, Ч" ЦЄ в и к а з ^ є п еРе" ні шкоди від розриву стрільна 

ного секретаря Триґве Лі за 
останні події в Кореї. Триґве Лі 
називається в тих статтях „бо-

трібно. мування великої армії 
знав скількв теж фондів буде по- ^^j^^i^^P^^r

 н а "Р"" ягузом", „правим соціялістом" 
та ‚^ірнхвостнем Вол-Стріту", 
співвинним „американської аґ-
ресії", який розбиває Об'єднані 
Нації. .Шістьох членів Ради 
Безпеки, які голосували в ко-

ТРУМАН НАЗНАЧИВ ГОЛОВУ 
ВОЄННО! МОБІЛІЗАЦІЇ 

справах, що відносяться до за- ристь санкцій проти Північної 
безпеки країни. Реорганізація, Кореї, називається там „крива-
як кажеться, стала конечною вими божевільними та твер-
через воєнну ситуацію на Да- Диться, мовляв Рада ^зпеки 
лекім Сході Вона мусить під- п^сякнута агентами ЕФ БІ 
готовити країну до „воєнної го- А И -
сподарки" з хвилиною вибуху і 
війни. Саймінґтон є добре об-
знайомлений з такими пробле-
мами, бо займався ними в часі 
Другої світової війни як еко-
номічний дорадник Армії, 

Вашингтон, 10 липня.—Кон-
ґрес згодився однодушно на 
пропозицію'президента Трума-
на, щоб голові Краєвої Ради 
Забезпеки Ресурсів, яким є В. 
Стюарт Свямінґтон, надати 
найвищий авторитет і силу в 
справах воєнної мобілізації у-
сіх ресурсів країни. Прийнято 
реорганізаційний плян, який 
предложлив президент, вико-
наняям якого займеться Сай-
мінгтон, що стане тепер свого 
роду помішннком президента у 

ЩГОТОВКА^ЄННОІ К0НТР0-
ЛІ УСЬОЇ Р0БУЧ0І с и л и 

__, . . . . . і Політбюра, при чому заповідач 
Вашингтон, 10 липня. — Світові політичні та мілітарні н а з в а в ї х по імені: бандою най-

події заставляють Злучею Держави приспіпшти наладнання б і л ь ш и х злочинців в історії сві-
контролі над усею робучою силою в такий спосіб, щоб ця кон- в д о к а з ц ь о г о наведено ко-
троля могла діяти відразу з першим днем вибуху війни. В тій ^угкі фрагменти зі совєтського 

" " цілі відбудуться у вівторок на- г 

150 ВБИТИХ НАСЛІДКОМ 
ЗЕМЛЕТРУСУ В КО-

ЛЬОМБН. 
Богота (Кольомбія), 10 лип-

ня. Північно-східню Кольом-
бію навістив землетрус. Було 
кілька землетрясень у гір-
ських околицях. Досі наряхо-
вано 150 вбитих, але їх буде 
багато більше. Є теж багато 
ранених. Околиця, навіщена 
землетрусом, є багата в насрто-

СОВЄТИ ПОВТОРЮКУЮЬ 

Москва, Ю. липня. — Совет-
(ськяй уряд, відповідаючи на 
ноти західних великодержав в 
справі Тріссту з дня 15-го чер-
вня, передав американській, 
британській і французькій ам-
басадам свою чергову ноту, — 
піддержуючи своє становище в 
справі Трієсту та-домагаючись 
евакуації західніх військ з йо-
го території і „ліквідації без-
правної англо - американької 
морської бази" в місцевому по-
рті. Західні аліянти в своїй но-

ві поля. Трясення землі мож- ті обвинувачували Совєтський 
на було відчути в тому самому) Союз в саботуванні рішення 
часі в Перу, Еквадор і Чілс. В і Об'єднаних Націй щодо ство-
Кольомбії запались під землю рення з Трієсту вільної терн-
цілі три села. і торії. _ ^ _ _ 

Сталін і Політбюро"банда найбільших 
злочинців у світі 

Ню Иорк, 10. липня. — Теперішнє міжнародне положення та до деякої міри можливості 
Фльоти і Керівництва ІІродук- floro д а л ь ш о г о розвитку мали свій відгомін теж в звуковому тижневику, що його протягом мн-

нулого тижня висвітлювали тисячі кінотеатрів в Злучених Державах. Головною темою цього 
тижневика — совєтські злочини агресії від закінчення другої світової війни. Насамперед по-
казано понурі мури Кремля в 1 f 

ци 

Москві, опісля Сталіна в ото-
ченні Молотова та інших ци-
вільних і військових членів 

В АМЕРИЦІ 
# Кількість населення Ню Иорку 

в 1950 році — згідно з офіціяльною 
статистикою — внносихь 7,841,610, 
що означав зріст ши^ДОѓ протягом 
останньої декади. Департамент Здо-
ров'я зі сво'го боку обрахував, що з 
днем 1-го липня в Ню Порќу було 
8.258,000 мв_канпів. 

^ 3 наказу ирезяде—гв Трумана. 
Армія перевраяа управління заліз-
янці Рок Агоіенд.Реялровд Систем, 
проти якої' стрілочники продовжу-
КУГЬ страйк. 

0 Чотнрьот злочинців з Маркет. 
Мішіґен, наМ"агалигь схопити губер-
натора стеяту Внлйсмса під час но-
го відвідин' в тюрмі та використати 
його як закладника пря втечі. — 
Спроба не йалв, уйпіху. 

#Ерліфт, повітряний транспорт 
війська і матеріалів зі Злучених 
Держав на фронт до Кореї, забирає 
п'ять днів часу — повідомили у Ва-
ШННҐТОНІ. 

ф Геж. брягадя Вилйсм Мічел 
вважає, що Аляска, „найбільш стра-
тегічяе місце на. землі", є занедба-
ва військово в порівнянні до П важ-
лявостя. 

ф До Риму приїхав американсь-
кян кпискоіГ—втряк ОТара, що був 
папським нундісм в Вукарепггі і я-
кого комуяо-румунськнй уряд внки-
нув з краівн; обвинувачуючи його 
в пгангуяетнГ. Єпнскоп рішучо за-
перечвв ці овмвувачсввя. 

ради представників найбіль-
ших робітничих юнїЙ, які скли-
кує Стюарт Саймінґтон, голо-
ва Краєвої Ради Забезпекн Ре-
сурсів. В нарадах візьмуть у-
часть представники Америкаи-
ської Федерації Праці і Кон-
гресу Індустріяльнях Органі-

захоплення Польщі, Чехосло-
ваччини, Румунії та інших пів-
денно-східних європейських 
країн, совєтські злочини з го-
лодною бльокадою Берліна, — 
підривні злочини совєтських 
п'ятих колон в Італії і Фран-
ції, минулорічне криваве ко-
муністнчне заворушення в Бо-

зацій та незвязаних з ними Г о т і На розбиття Пан-Амери-
Братств Залізничників. На на- кжнської кон4)еренції та цілий 
радах намітять теж робітничих р я д інших „подвигів" Сталіна 
дорадників, які будуть посе- та його посіпак, зокрема в Ки-
редниками між урядом та ро- тзю та інших азійських краї-
бітничимн юніямн. Ідеться го- н а х , завершенням яких є со-
ловно про те, щоб на випадок нєтська агресія в Кореї. Публі-
війни була використана кожна ќа в кінотеатрах живо реаґува-
робуча сила та щоби були за- да на ці документи совєтських 
безпечені щодо робучої сили злочинів, часто-густо голосно 
усі території, звязані з воєнним висловлюючи свої не цілком 
виробництвом. Іншими слова- скромні,завваги на „честь" ар-
ми не повинно повторитись з хизлочинця в Кремлі. На під-
вибухом навої війни те, що бў- ставі того, можна б собі уяви-
вибухом нової війни, те, що бў- ти, як реагував би американсь-
колн на одній території було кий загал, якби йому показати 
безробіття, а в другій браќўва- тільки маленьку частину тої 
ло робітників. (безодні горя, злиднів і смерти, 

ш і що їх зазнав від большевиць-
кнх злочинців український на-

Ш Ген. #раюю знову заповів „лі- „щ 
бералізацію" свого режиму в Еспа- ""Т _ = s _ _ . _ 
ні! але в наступному році Опозн- ( Ф. Поверх 10,000 німецьких втіка-
ція до режиму ген. Франка твер- чів зі совстськоі зони демояструва-
дить, що ці обіцянки мають тільки дн вчора в Берліні проти віддачі 
пропагаядивву-ціль. ' - : Поляці східно-іймецьіснх земель-

ПОМЕР С. ТИМОШЕНКО НАДН НА ПОЛАГОДЖЕННЯ 
УРЯДОВО! КРИЗИ 

У ФРАНЦІЇ 
Париж, 10. липня. — Фран-

партія 
скликала на сьогодні засідан-

46 НАЦІЯ ПІДДЕРЖУЮТЬ АНЦІЮ 
О.Н. В СПРАВІ КОРЕЇ 

Лейќ Соксес, 10. липня. — 
Рада Безпеки в дні 27. червня 
ухвалила резолюцію, в якій 
закликається членів Об'єдна-
них Націй ‚дати Корейській 
Республіці таку допомогу, яка 
могла б бути необхідна для вщ-
биття збройного нападу на неї 
та для привернення міжнарод-
ного миру і безпеки на цьому 
просторі. 46 країн досі зголо-
сили свою солідарність з тою 
резолюцією. До цих країн на-
лежать: Афганістан, Аргенти-
на, Австралія, Бельгія, Болі-

вія, Бразилія, Бурма, Канада, 
Чілс, Китай, Коломбія, Коста-
ріка, Зуба, Данія, Доміні-
канська Республіка, Еквадор, 
Ель Сальвадор, Етіопія, Фран-
ція, Греція, Гватемаля, Гаїті, 
Гондурас, Ісляядія, Індія, Іран, 
Ізраїль, Люксембург, Мехіко, 
Голандія, Нова Зеляндія, Ні-
карагуа, Норвегія, Пакістан, 
Панама, Парагвай, Перу, Фи-
липини, Швеція,. Сіям, Туреч-
чнна, Південно-Африканський 
Союз, Об'єднане Королівство 
Британії, Злучені Держави А-
мерики, Уругвай, Венесуеля. 

Пальо Альто, 10. липня. — 
В цьому каліфорнійському мі-
сті помер минулого четверга на 
удар серця відомий українсь-1 цузька соціялістичиа 
кий архітект Сергій Тимошен-} 
ко, що приїхав до цеї країни в і 
1946 році після великої про-Іня свого Центрального Комі-
фесійної карієри в Україні та тету, на якому розглядатиме-
опісля на еміграції в Польщі, ться її участь в уряді, щоби 
Чехословаччині та Західній Ев- остаточно перемогти загрозли- пейськйх проблем, що складається з представників урядів та 
ропі. Покійний, що в 1920 році! вў кризу, що триває вже від громадянства багатьох західно-європейських країн, виступив з 
був міністром транспорту в у-!двох тижнів. Теж радикальна рекомендацією, щоби Злучені Держави вжили атомової зброї 
країнському уряді, грав визна-і партія заповіла на сьогодні j для закінчення коштовної віЙ-^ -
чну ролю в українському гро-J свої наради, головним предме-1 ни в.Кореї. Комітет рівночасно, західним потугам подбати про 
мадському житті. Н'. И. Танмсітом яких буде урядова криза.' стверджує непідготованість Ев- організацію та відповідне за-
присв'ятив пам'яті покійного і Стверджується, що надії на її ропи до оборони перед можли- j безпечення підпольних армій 
дуже теплу згадку, підкреслю-; розв язќу сильно збільшилися, вою большевицькою агресією в окупованих Совстами краї-
ючи його заслуги для ўкраїн-1 як кандидатом на коаліційного та закликає поробити відповід- j н а х ^ залізйою заслоною, вва-

МІЖНАРОДНИЙ КОМІТЕТ РЕК0-
МЕНДУЄ ВИКОРИСТАННЯ 

АТ0М0В0І БОМБИ 
Париж, 10. липня. — Міжнародний Комітет Студій Евро-

ськоі культури, як і для укра-
їнської боротьби проти боль-
шевизму. 

іремієра вндвипісно дотепсрь ні заходи, доки ще не запізно, і жаючи, що в майбутній війні 
jufrboro міністра оборони, Рс- В повідомленні Комітету ствер- боротьба в запіллі ворога ма-

; не Плєвена. 

КАНАДА НЕ ДАЛА ДОЗВОЛУ НА 
ПРИЇЗД БОЛЬШЕВИЦЬКИХ 

ДЕЛЕГАТІВ 
Оттава, Канада, 10. липня. — 

Канадійський міністер закор-
донних справ. Лестер Б. Пір-
сон, ще в дні 29. червня пові-
домив, що канадійський уряд 
відмовив дозволу на приїзд до 
Канади совєтської делегації на 
„перший конгрес канадійських 
слов'ян". Конгрес має відбути-
ся в Торонто, а в склад совєт-
ської делегації входив теж ві-
домнй савєтсько-український 

до війни за панування над сві 
том, вдержуючи в „мирних ча-

'сах" поверх 200 дивізій, тоді, 
! як в Західній Европі є тепер 
всіх разом тільки оО дивізій. — 
Совєтська продукція панцер-

поет Микола Бажан. Міністер ної зброї є п ять разів більша 
Пірсон, відповідаючи на запит'"^ американська. В свідомо-
в цій справі посла Івана Діку- с т і майбутньої совєтської аґ-

джусться, що Совсти цілком ) т и м е н е м е н ш рїшальне зна-
не скрнвають своєї підготовки j чеНня, як боротьба на фронтах. 

В СВІТІ 

ра, заявив, що ці совєтські де-
леГати „грають таку музику, 
якої ми не хочемо слухати". 
Ціла палата прийняла його за-
яву бурхливими оплесками. — 
„Слов'янський конгрес" в Ќа 

ресії на Західну Европу, Комі 
теѓ рекомендує, крім збільшен-
ня армій та озброєння, вдержу-
вати на базах в Европі бодай 
5,000 важких американських 
бомбардувальників, які кожно-
часно могли б зустріти совєт-

наді організують місцеві кому- ську загрозу. Інтересно, що 
шстичш п ятнколонннкн. Комітет вже тепер рекомендує реду 

Џ В катастрофі французького лі-
така в Касабланці згинуло вчора 
21 осіб з усіх ЗО пасажирів. Літак 
розбився після того, як загорівся 
один з моторів. Це вже четверта 
катастрофа французького літака 
протягом одного місяця 

Ф Лк) Шіяґ-Сіи, член націонал ь-
но-кнтайського парляменту. буч 
розстріляннй вчора на Формозі за 
шпигунство н користь большевиків 
в провінції Квантўиѓ минулого оок" 

# Двадцятьчотярм г о д я н и я ч 
страйк проти повороту короля Лео-
польда заповіли бельгійські робіт-
иики ВальоиіІ на найближчу се-
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ЩЕ ОДНА ПРИЧИНА 
НЕУСПІХІВ 
В боротьбі з комуністичною агресією та московським ім-

ріялізмом замало мати демократичніш потугам добру волю 
припинити поширення тиранії. Треба ще знати, на які сили в 
тій боротьбі спиратись і кого визнавати, як справжніх речни-
ків поневолених Совєтами народів, чи тих країн, що їх Мос-
ква збирається загарбати. 

Це дуже важна проблема, але й теж дуже занедбана, коли 
йдеться про Америку. Не можна сказати, щоб на неї не звер-
тали уваги критики закордонної політики теперішньої адмі-
ністрації. Такі критичні голоси піднімалися навіть дуже часто, 
чути їх і сьогодні, як обговорюються воєнні невдачі в Кореї. 

Не зважаючи на шляхохні наміри Злучених Держав в до-
помозі Корейській Республиці, так є, що підпираний Амери-
кою корейський уряд не має популярносте серед більшосте 

ПІДГОТОВКА В ІРЖІ 
Серед здогадів, які появи-

лися `негайно після започат-
кування к о м у н і с т н ч н ого 
збройного наїзду на Південну 
Корею, неостанне місце займа-
ли натяки на Іран, як на на-
ступ ний етап совєтської екс-
панзії. Саме в тому часі при-
йшов до влади в Тегерані но-
вий міністеріяльний кабінет, 
який відзначається гострим 
протикомуністичним настав-
ленням. Премієром назначе-
ний ген. Алі Размара, голова 
генерального штабу, який уже 
давніше займав провідне ста-
новнше в кабінеті. 

Новий преміер заявив корес-
пондентам, що в програмі йо-
го правління лежить перебу-
дова іранської держави, з цен-
тралістичного устрою на біль-
ше автономний. Він хоче по-
кликати до життя провінціо-
надьні сойми і при їх допомо-
зі перебудувати^теж суспіль-
ни лад. Мова тут головно про 
поправу життєвих відносин, 
які в Ірані стоять на дуже 
низькім ступні. „Наша бороть-
ба за поправу положення в 
Ірані є питанням життя або 
смерти" — сказав ген, Разма-
ра перед кореспондентами і 
цією заявою пригадав на тра-
гічний стан Ірану. 

Західні дипломати, які пе-
ребувають в Ірані, багато при-
чинилися до реорганізації ка-
бінету. Тому новий преміер 
рахує на визначну допомогу в 
своїй праці від американсько-
го амбасадора, який має при-населення. Не мав її теж і вихований в Америці, та ще під бо-

ком Вудрова Вилсона, Сивгмаи Рі, президент Корейської Рес- .їхати до Тегерану з Греції, де 
публіки, що то висказався недавно про американську допомо- він перейшов основний аи-
гу в такий спосіб, що вона „замала і запізна". Цей старець, шкіл у поборюванні комуніс-
внхований по демократичному, бажав би бачити свою країну тичиої зарази. Імя нового ам-
аільною і демократичною, але що з того, коли його уряд не басадора загально звісне на 

ни настановили буди там свій 
комуністичний режим. Тільки 
швидка, військова акція іран-
ськог.о "центральнога уряду 
при визначній фінансовій до-
помозі Америци й Англії вря-
тувала тоді цю країну від 
большевицького „раю". 

Нема потреби з а к р и в а т и 
правди, що в Ірані панують 
відносини, які нагадують від-
носини в Китаю: продажність 
урядовців, визиск селян і не-
перебірчива агітація опано-
ваної комуністами партії, Ту-
деѓ („Маси"). ,-

Молодий король-шах, Різа 
Паг;леві, який недавно відві-

пив на шлях демократії і все-
біциої допомоги визнскува-
ним досі масам. Та йому не 
легко .осягнути бажаний успіх 
серед, великих фінансових не-
домагань країни та перешкод 
з боку великих землеаласни-
ків, які не" хочуть уступити зі 
своїх ўпривілейованих пози-
цій. -1 

Загроза для Ірану від кому-
ністичноГ Росії дуже велика. 
На нарадах прибічників пре-
зидента в Білому Домі, ген. 
Омар Н. Бредлі перестерігав, 
що напад комуністів на Пів-
цічну Корею може бути під-
ступом Росії для відвернення 
уваги, Західного світу від Іра-
ну, щоб тим легче вона мог-
ла опанувати ту країну. Тому 
зрозуміле, чому Америка по-

як експерта в боротьбі проти 
явних комуніс-

ми намірами, одиаие вік не-
мав ще ч%еу перевести, п,отріб. пдоальвид і 
ні суспільні переміни. Вій всеў- гшчних махінацій-

Іван Кедрин. 

Загально - національне значен-
, ия ЗУДДК-ту ' 

представляв волі більшости. Рі окружений такими людьми, 
які не мають впливу в Південній Кореї. 

Піддержування Америкою того роду урядів не в доброю 
поведінкою, бо вона стелить дорогу комуністичній пропаган-
ді й ўлегшўа в даних країнах працю комуністичних пятих ко-
лон. Якраз так в в Кореї й це теж є причиною, чому комуніс-
тичва агресія з Північної Кореї не знайшла серед населення 
Південної Кореї такого відпору, як його треба було надіятися. 

Подібне ШОЗКІІЩ, сказати теж і аа Іида-Дктай, де Злучені 
Держави підпирають французького ставленннка Вао Даї, який 
в для населення символом чужої влади і чужого панування, 

Близькому Сході. Це ніхто ін 
ший, а ГенргТ. Ѓрейді. 

ЗУАДК є організацією до-
ио.моговою і аполітичною. 
Цього свого становища стро-
го придержується, не вмішу-
ється в політичні суперечки, і 
строго зберігає понадпартій-
ний характер. Однак ЗУАДК є 
о р г а н і з а ц і є ю однонаціо-
надьноіо, українською, еди-
ною поруч, трьох жидівських, 
що боронить інтереси ТІЛЬКИ 
одної иаціональности на до-
помоговому секторі. В ниніш-
ніх часах щоденна 
доказує, що кожна штервец-
ція і кожний успіх а україцсь-
кій справі на будьякому сек-
торі, отже й доиомоговому, є 
І успіхом загально - нацюналь-

и Ѓрейді як амба- mvL К о н к р е т н о : зудДК наа'я-
зав досі буквально тисячні 

ну національно-інформаційну 
роботу перевід ЗУАДК на те-
рені, що про Україну й укра-
їнців до того часу або не 
знав, або був до нас непри-
хильно насторожений! Скіль-
ки зусиль прийшлось у цьому 
напрямку зробити вже у най-
першій стадії свого існування, 
у з'вязку з заходами про своє 
залегалізування (25. вересня 
1945)! Те саме повторилось, 
поки підписано з ІРО договір 

практика{ў Женеві (8. жовтня. 1947). 
ЗУАДК видав напр. і розіслав 
до всіх найавторитетніших о-
фдційних американських чин-
ників, зв'язаних так чи інакше 

іміграційннми справами, ма 

загарбання азійської країни далекою європейською країною -
Францією. Інша справа, що комуністичні ‚‚визвольники-'' не-
суть Індо-Китаєві ще більшу неволю та що якраз те заважує 
на американській допомозі цій країні. Комуністична пропа-
ганда представляє це а іншому світлі, а саме так, що Злучені 
Держави підпирають європейський імперіялізм в Азії. Теж і 
про це писалося в американських газетах ліберальних напрям-
ків уже давно, ще заки Америка рішилась помагати Індо-Ки-
таеві, а зглядно Франції в Індо-Китаю, але — без успіху. 

Холи ж говорити про Китай, то й'тут не бракувало дов-
гими роками, гострої критики уряду Чіянґ-Кай-ші за те, що 
продовжує февдаліам, не рахується з духом, часу і стягається 
з переведенням конечних реформ, зокрема аграрних. Очевнд-
но, що маємо тут на думці справжню критику політики Чіянґ-
Кай-ші, а не ту, яка поборювала його за те, що не йде на зго-
ду з комуністами. у 

Усі ці справи — це ділянка закордонної політики Злуче-
ниж Держав. Трактування їх є під багатьома оглядами дуже 
подібне до тої аліянтської політики, яка помогала по першій 
світовій війні організувати боротьбу проти большевиків в Ро-

садора до Ірану, уряд Злуче-
них Держав вказує на важли-
вість положення Ірану в полі-
тичних розрахунках 'між Схо-
дом. і Заходом, а радше між 
(Росією й Америкою. Тільки 
негайна допомога Америки 
може врятувати Іран від роз-
кладу і опанування комуніо 
тичними сусідами, які здавна 
приготовляють Іран на ролю 
чергового совєтського сателі-
та. Ця загроза була предме-
том нарад на недавнім зібран-
ні американських дипломатів 
з Близького Сходу в Каїрі. На 
неї звернув теж увагу голова 
спільних ген. штабів у Ва-
шннґтоні, ген. Омар Бредлі. 

Політична загроза для Ірану 
тісно злучена з економічною 
депресією в цій країні внаслі-
док посухи в 1949. р. Вона, 
стала просто^ катастрофою 
північних околицях, і довела 
до справжнього голоду, а 
Азербайджані, який лежить на 
гряниці совєтського Транскав-
каззя. Совати використують 
голод і намагаються перевес сії — Врангелям і Денікінам, себто елементам, які були реак-

ційними та які могли тільки помогти большевнкам ще біль-Іти в життя свої пляни, запо-
ше закріпити свою владу, що й сталося. Ічатковані в 1946 p., коли то во 
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зв'язки з не-українськими QCQ-
бами та чинниками. Фірма 
ЗУАДК, як української органі-
зації, фігурує в усіх офіційних 
зтломл`енімиіѓ Ьий"іраиійного У-
ряду, ДП-Комісіі, ІРО, КАРЕ, 
Міжнародного Червоного Хре-
ста, стентовнх іміграційних 
урядів і багато інших амери-
канських та міжнародних уста-
нов і організацій. У пречис-
ленних. випадках вперше прн-
ходидось пояснювати, т о та-
ке Україна й українці. У без-
Лічі випадків ЗУАДК інтерве-
ніював у спра'вах, які точно 
зазублювали націонал ьно-по-
політучщ болячки: примусова 
репатріяція (чільна родя ЗУ-
АДК-ту при позитивному ви-
рішенні цієї справи у березні 
19.46 на загальних зборах УН-

в.РРА а Атлеятик` Сиді), заходи 
" в справі створення- ЦЮ (лис-

тзсвдння з п-нею Рузвелт й осо-
бисті розмова з нею)і, цеспра-
аедлнві скринінѓи, меморіял у 
справі Дивізії, врешті така о-
сташія всенаціональна соравд, 
як назва „українець" в ўрадо-
вій документації. Яку величез 

Роман Купчннсвкий 

БРАТЕРСТВО ОКОПІВ 
Ніщо в cam не в алќе 

У 
так 

сильно в один гурт людей, як Добра шкода життя. Це проб-

пу розселення новоприбулих 
українців на всьому терені 
ЗДА, у майстерно-фаховому 
оформленні проф. М. Кулиць-
кого. ЧИ американець, якого 
зір зупиняється на цій мапі, 
думає .тільки про поселенців, 
чи може автоматично насува-
ютьсд йому питання загально-
україиського, національного і 
п о л і т и ч н о г о характеру?! 
Представник ЗУАДК-ту засі-
дае у 5-тичленній Екзекутиві 
Ради 21 
зацій, яка олянуе і бере актив-
ну участь у вирішуванні долі 
всіх ДП в Евроаі: чи така 
правка оборона інтересів ук-
раїиської еміграції, яка є полі-
тичною еміграцією, це тільки 
гуманітарний аідтшюк?! Чи 
закуп дому в Парижі, як цент-
ру тамошнього громадського 
життя, не виходить поза межі 
самої лиш філянтропії?! 

Дякуючи 4-літній акції ЗЎАД 
та його зв'язкам, пречислен-
ним розмовам і зустрічам, різ-
ні високі американські уря-
довці, конгресмени, губериа-
тори, „полнтищенн" та рядові 
громадяни, здебільша поважні 
фармерн і службовиќй стейто-

небезпека смерти. Ніщо ш сві-
ті не витворює такого братер-
ства, як братерство окопів — 
отих довгих чорних ровів, що 
зяадялися за одну ніч, були 
нераз місяцями псютшним 
мешканням, а неодному з дру-
зів стали гробом. 

Тому так довго після війна, 
a F'JL '̂T^ і до ОЦВЙ смррти вдер-
жується тісний заязок між ко-
лншніми мепткандями сліџь-
них окопів. 

Неодному українцеві не дог 
зволила щаслива доля бути в 
рідній армії, боротися від рід-
ними прапорами, а заставляла, 
їх служити в чужих арміях, 
густо-часто навіть ворожих їх 
національному інтересові Але. 
вони тоді буди, й.тедар є улфаг 
їнцями і їх місце після війни 
а. одній українській організа-
ції вояків. 

Чи ж можна дивуватися, що 
люди одної армії піддержують 
з собою тісний заязок. ЩЩ?ь 
тоді, коли від останнього дог 
стрілу минуло двадцять, чи 
більше років? Чи можна, диву-
ватнся, що ті люди, де б вони 
не опщщлигя — все і всюди 
шукають себе, як шукали, в 
темну, осінню ніч, у снігову за-
метіль, холи треба було піти в 
наступ, боронити становищ, чи 
відступати. Багато з них на-
ражуаади. своє життя рятуючн 
раі№ногр тоаариша, і це вва-
жали цього тоді, так як не 
вважають тепер ні за геронс-
тво, а просто за звичайний во-
яцькнй обовязок, А навіть ра,-
неному і безпомічному ворог 
гоаі ЯЮЏЦЦ воші поміч, не з 
мягкосердности, а а почуття 
вояцького обовязку супроти 
людини, яка так само як вона 
наражувала своє життя, џ от-
вертім, лицарськім бою. 

Воєнні окопи — тверда, але 

вих іміграційних урядів, стали 
здекдярованими украшськч.м# 
приятелями. Величезну проп4-
гандивну ролю зідіграв і далі 
грає окремий стіл ЗУАДК-'ту 
в Нюйорському порті з його 
укр^аїнсьдок) вивіскою, та від-
знаками в націснальнцх бар-

волюнтарних органі }вах. У `за-адку з додущвмням 
ЗУАДК-ту до оформлюаашм 
українських ім і гранті в у порті 
та у зв'язіу з,, іїереіелеячою, 
акцією ЗУА^ДК в теремі ^дрг 
бування завірень від амери-
канських спонзорів, приїзд 
імігрантів, опіка місцевих п.е 

реселенчнх осередків) — Ц 
американській пресі появили-
ся буквально сотні стаѓтей і 
заміток, у котрих мова про 
загально-українські справи. 

Все це знаменито розуміють 
і знають наші національні во-
роги, які не цуралися ніяких 
засобів, щоби не допустити 
до ``залегалізування українсь-
кого Комітету, та й по нціпці-

(Докінчення на стор, SrTiflJI. 
МИ.) M I L 
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Наступив і невблаганнй день 
від'їзду. 

Відпроваджую чоловіка на 
двірець, стараючись здавити 
в собі перконання, що це — 
наше останнє побачення. Сер-
це моє, немов залізним обру-
чем, стискує страшний тягар, 
але я кріплюсь^ усіх сил, щоб 
в останні хвилини не завда-
вати непотрібного жалю. 

Ми не маємо навіть більше 
про що говорити, бо все вже 
сказане... 

Ось і останній сигнал! 
Проща'ємось. 
— Бувай здорова! Кріпись! 

Не забувай!... 
— Повертай щасливо! Будь 

обережним! В думках я буду 
все з тобою! 

Останній стиск рук, останній не знає вона, що сталось з чо-
ЯОЦІлунок, останній погляд іловіком, 

— поїзд рушає... 
З пусткою в серці вертаюсь 

додому. Нічого немиле, нічо-
го не хочеться робити!... О-
так впала б на ліжко і лежа-
ла б день і ніч, щоб тільки 
ніхто не турбував, щоб тільки 
не було ніяких обов'язків!... 
Але цього не можна: є діти, і 
є праця. 

За два дні приходить телеґ-
рама: „Приїхав щасливо. Ві-
таю!" — умовний знак, що не-
безпека покищо не загрожує. 

Та це була остання звістка... 
Минув тиждень, минуло де-

сять днів — і ні листа, ні са-
мого Олександра не було. 

Висилаю листа на адресу 
жінки асистента Г., а котрому 
прошу, повідомити мене, чи 

Між тим по мою служницю 
прийшов її швагер і забрав на 
якийсь час до себе, бо його 
жінка, сестра моєї служниці, 
мала нещасливий порід і ле-
жаяа в шпиталі, а четверо ді-
гей були без догляду. 

Я залишилася з донечками 
сама. Ранком я будила їх, ко-
ли було ще темно, вдягала, 
годувала, а потім ішла до 
праці, доручивши сусідці від-
провадити до садочку разом 
зі своїми дітьми. Повернув-
шись додому, мусіла прятати 
помешкання, палити, варити 
щось їсти, а потім іти до са-
дочку, щоб привести їх на'зад. 
Підготовка до лекцій, писання 
конспектів і виправлення уч-
нівських зошитів тривала да-
леко за північ... Ч̀ `̀ `̀ -

Але і цього було недоситьі 
Несподівано захворіла менша 
донька, і скликаний конснлі-
юм прийшов до висновку, що 
коли в найближчі дні не на-
ступить перелам а кращу сто-
рону — дитині загрожує 
складна операція з трелана-
цією черепа Хоч не хоч, ди-
тину довелося віддати- до 
шпиталю. 

Коли собі тепер пригадую 
ці дні, направду дивуюся, як 
можна було це пережити! Я 
плакала цілі ночі, плакала, 
йдучи темними ранками на 
роботу, плакала вступаючи з 
роботи до шпиталю, і плака-
ла, ідучи зі шпиталю додому. 
Тільки підчас роботи не мож-
на було плакати, бо'я була на 
державній посаді, а за сльози 
ніхто не платна... Про їжу ме-
ні було навіть гидко згаду-
аяти. 

Знайомі і сусіди, відчуваю-
Чн небезпеку, перестали бува-
ти в мене в хаті, і я була сама 
зі своїм горем і зі своїми дум-
ками. 

Одного дня, ледве я вернула-
ся зі шпиталю і взялася до 
хатньої роботи, являється я-
кийсь тип у цивільному. 

— Чи тут мешкає Олексан-
дер Мак? 

— Тут. 
— Я мушу з ним говорити. 
— На жаль, його нема, дома. 

А чода ви холвнй 
— Я прийшов з Військової 

Управи повідомити, щоб він 

— Не знаю. 
Спитавши мене, куди поїхав 

Сцександер і а якій справі, ві-
зитер пішов. 

Обнята власним горем і кло-
потамн, я спочатку не зверну-
ла на це жадної увдги. 

Слідуючий день був віль-
ннй, і коди я прийшла до шпн-
талю відвідати хвору дитину, 
мене повідомили, що небезпе-
ка минула, і я, коли хочу, мо-
жу її завтра забрати додому. 

Висилаю негайно телеграму 
до свекрухи, вимагаючи кате-
горично її приїзду, а сама ви-
рішую на другий же день взя-
ти на кілька днів відпустку, 
щоб заопікуватися хворою. З 
тим рішенням іду до праці. 

Раптом на другій годині, 
пояснюючи учням способи ха-
рактеристики л і т е р а турних 
персонажів, згадую собі візи-
тера з „Військової Управи". 

— Мати Божа! — мало не 
скрукую вголос. — Адже це 
був енкаведист в цивілю! 

Првхадую собі хоаддний, 
тупий погляд сірнх очей, 
низьке чолр, і щелепи, злочин-

але специфічний, по якому 
'кожна досвідчена людина без-
помильно пізнавала майстріа 
екааедівського ремесла. 

— Так, це бў а енкаведист г 
Несумнівно, енкаведист! 

Ледве скінчилася година, як 
мені приносять телеграму від 
пані Г., в котрій значилося, 
що Олександер виїдав додому 
тиждень тому назад. 

Сумнівів більше не було: 
чоловік пропав! 

З роботи маю бігти додому, 
запалити і обігріти хату, бо 
на дворі стояла люта зима, а 
хвора дитина мусіла бути, в 
теплі. Але подорозі заходжу 
до НКВД і, добившись прийо-
му до начальника, вимагаю 
відповіли, що сталося з моїм 
чоловіком? 

Начальник, дивлячись всто-
рону, каже, що він нічого в 
моїй справі не знає, але є пе-
реконаний, що коли я прийду 
додому, то застану якісь но-
винн... 

Дійсно, 
новини... 

завтра з'явився, для переєст- ця... Пригадую собі загальний 
радш Коли. т $ д а домд?." ̀  (вцоаз ойдкчяя, цдвлошшяі, Ѓводячи дітей до садка, a a j w - f c ^ a ^ ^ ' `Щ Щ едост^ 

ний камінь характерів і вдач, 
найбільш певна міра патріо-
тизму на на словах, а на ді-
л і 

Тому в окопах падає менше 
фраз, як людей! 

Окопи навчили- людей, які 
перебували в них, одної вели-
кої правди: Існують речі, що 
високо виростаюѓ$ і)онад осо-
баоті, чи гуртрві церекрвамвя, 
що затцрають регіональні різ-
ниці та усувають граничні 
стовпи поодиноких областей 
рідно! країн и. І тієї правди три-
мастьея твердо майже кож-
внй бувший вояк, хоч би він 
Оув яким добрим членом яко-
Хсь партц; чд цдтпіотом своєї 
областн. До нього `щл далеко 
важчим приступ вузьке док-
тринерство, нетерпимість і 
впертість — у справах, які сто-
ять нижче від ідеї 'рідної дер-
жави, аа яку вів .давав своє 
життя, чи про яку мріяв сто-
ячи навіть у чужих окопах. 

Чи ж можна дивуватися, що 
бувші вояхи-ухраІЌщ$ створиѓ 
ли в усіх країнах, к'уди їх до-
ля закинула свої вояцькі ор-
ганізації, та що ці'організації 
найшвидше знайшли між со-
бою звязок. Чи це буде Німеч-
чица, Фрашџя, Днглія, чи І-
талія, чи це буде Туніс. Аль-
жмр, Марокко, чи Єгшлет, чи 
це буде ЗДА. Канада, Врази-
лія, Аргентина, чи- Парагвай, 
чд далека Австралія — воюди 
знайшли себе і {це знаходять 
українські ЛЮДИ окопів. 

На терені Злучених Держав 
Америки діє Об'єднання був-
шнх Вояків Українців в Аме-
РИЦІ (ОбВУА). Воцо згурту-
вало вже дуже багато бувшого 
українського вояцтва, що опн-
нилося тут, воно потворило 
вже свої відділи по більших 
скупченнях нашої іміграції в 
ЗДА і навязало контакт з ор-
ганізаціями по інших країнах. 
Ясна річ, що, за кідька місяців 
свого існування не могло Об-
ВУА виконати всього наміче-
вдго організащйдого та ідео-
логтчнргр пляяу, ядщ# собі на-
міхидо. Ще багато українсько' 
то вояцтва не 'належить до 
своєї організації, ще багато 
місцевостей не має свого від-
ділу. Так само, не! відмічено 
якслід важніших подій з Ви-
звольної Війни, чато у формі 
академій, чи рефератів. Але й 
одно й друге ггрвйде зчасом, 
і̀№ди а Управа і члени та кан-
дндатн на членів упораються 
зі своїми особистими трудно-
щамн. ' " 

Норуч загальної національ-
дої мети, поруч `плекання рід-
ної вояцької традиції і поруч 
взаємної допомоги'лежцть на 
організаціях бувших вояків о-
дин великий і почесний обов'-
язок: бути оосднудочим чин-
ником для всіх до{брих укра-

у їнців, щр знайшлися поза ме-
жами України. Ці організації 
повинні все і всюди давати 
Добрий приклад громадської 
дз(щиплДни і толера^нції, коли 
це не заторкує найвищого іде-
алу нації. Крім цього вони по-
винні висвітлити, мало відомі 
та обєктивно насвітлити неясні 
сторінки історії . 'визвольних 
змагань. 

Тоді вона виправдають у сто 
відсотках своє існування та ви-
конають велике завдання, хоч 
і без зброї в рукахѓ ч 

дома мене чекали 

'кала мешкання. В' неї я заста-
ла двох людей: начальника 
„спецвідділу'^) Інституту Ца-
риха та „представника Війсь-
кової Управи". 

в ) „Спецвідділами", називалися 
цивільні відділи НКВД, котрі були 
при кожніА установі. Вступаючи ил 
будь-яиу посаду, людрна повинна 
була насамперед взятися на облік 
„Спецвідділу". Туди писалося до-
кладну аатобІографЦо І виповаяло-
са спеціальну анкету. ПрнАнявшн 
на роботу нового урядовця, „Спец-
відділ" відсилав запит іад norje-
реднс місце прдщ новопрнйяятого, 
Заіряд подані цим яяііі ппо ^йл_ і рял подані ник да'ні про ceQe, і. 

НаѓямпРГ№я а пінпо ял мѓ .Tft"1W способом, иад докладне уяа-
ГДасамПЄрЄД, Я, ЦЦПЛа ДО су- денад njjo кржку особу, кохра пра-

СІДКН ПО КЛЮЧІ, бо . ВОНа, ВІД- Д№аала в дад.ому підп^искстаі; Да-
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Др. Ь а д Турянськнй 

Спогад про день І . липня 
Mtff 

їЃї (Црмсаачую слаашя цам'аті Лшцщ Цапка) 
Дня 1. липня минуло 40 ро-

ків, як НД' барикадах у кори-
дорі Львівського університету 
згниўв геррйськрю смертю, сту-
дент Адам Кодќо, поцілений в 
голову кулею засліпленого на-
ціональшш-шовінізмом і нена-
внстю до українців польського 
студента. Згинув за те, що ра-
зом з іншими українськими 
студентами боровся за идщі 
права на львівському універ-
снтеті та за Український Уні-
верснтет на українськіќ землі. 

Дивним дивом ця подія з, 
1. лштня 1910 року, як остаи-
ній масовий виступ українеь-
KOJRQ ‚студентства, в боротьбі за 
Український Університет, ге-
ройська смерть Адама Кодќа 
та вкінці ‚‚егшіог'' цісї оода — 
процес проти українських сту-
дентів у Львові, знаний у нас 
під назвою. „Процес 101 (у-
рядовий акт обвинувачення; 
був звернений проти Решети-
ла й товаришів) — не знай-
шлн у нас досі належного на-
світлення, 'ані збереження їх 
для історії. Як один з нечис-
ленних тепер уже безпосеред-
ніх учасникі'в тих подій, пере-
даю оцей щп спомин з тих 
„гарячих дшв" та присвячую 
його славній' памяті Адама 
Коцка, який цього прошшят-
ного дня — 1. липня 1910 ро-
ку — право українсько! нації 
на власне життя і на власну 
Святиню Науки підтвердив 
своїм молодечим життям, сво-
ею кровю. ' 

В останніх днях місяця чер-
вня 1910 року повідомлено ук-
раїнські студентські оргашза-
шї у краю ,та цоощщоких сту-
дентів „на провінції", щоб явн-
лися в дні 1. липня 1910 року у 
Львові на - студентське мані-
фестаційне аіне а справі Укра-
їнського Унізерситету. Збірний 
пункт назначено було: рухан-
кова саля тов. „Сокіл Батько" 
у Львові, вул. Руська 20, год. 
7-ма р а н к у (будинок т-ва 
‚Дністер"):. ;.-

З Коломнйщини виїхали, бу-
лн як делегати студентства: 
бл. п. Микола. Матіїв-Мельник 
(помер в 194Я році в Ню Гей-
вен, коротко' 'після приїзду до 
ЗДАМ-я. 

Ранком, ДНА `І. ЛКШІЯІ запов-
нилася руханкова саля „Со-
кола" уісраїнською студентсь-
кою молоддю. `Після короткої 
промови кількох студентів, з 
котрих ШІМЯТДЮ досі імена 
Миколи Залізііяка і Юліяна 
Охрияовичаі які зясували іс-
торію боротьби, за Український 
Університет та вороже став-
лення львівських університет-
ських властей до наших дома-
гань, рішено було влаштува-
ти того ж дня в універеитет-
ському будинку маніфестаційг 
не віче, навіть мимо евентуаль-

Всі ми зібралися у викладо-
вій салі ч. 3., на першому по-
версі. Саля, одна, з найбільшим. 
заповнилась вщерть украївсь-
ким студентством. Було між. 
нами кілька студенток, з' яких 
пригадую собі імена Юзнчин-
ської, обох сестер Велнчківсь-
ких та Гандзю Франківќў, бо) 
вони були у нас -пізніше під 
час судового процесу, постіа-
ними гістьми на салі розправ 

Щоб забезпечитись перед 
ненадійним нападом, з боку 
нвдехпольської „боївкн", роа-
ставлено при всіх сходових 
клітках та коридорах на 1 по-
версі „вартових". 

В кілька хвилин після роз-
почаття віча почули ми з ко-
ридорів глухі лоскотн, а „вар-
тові" вбігли голосячи, що 
ашехпольські студенти насту-
пають, щоб розбити наше віче. 
Залунала команда „будувати" 
негайно на коридорі барикади. 
Ми кинулись їх ставити з ла-
вок, стодід та стільців. Миттю 
повстала барикада праворуч в 
коридорі, яку ми обсадили 
„узброївшися" у полща, яких 
доставляли нам другі студек-
тн із скринь на коридорах. Ті 
поліна були нашою зброєю 
„на віддаль", ними ми вщпи-
ралв наступ „боївкн". Між о-
боронцами „барикади" нахо-
днвся також славної памяти 
студент Адам Копко. 

Вшехпольські „боівкарі" по-
чали втискатися зі сходових 
кліток на коридор і напирали 
на нашу оборонну позицію. 

Нам забракло вже полін. То-
ді почали ми ломатн крісла та 
що тільки можна було, щоб 
могти дальше оборонятися. В 
коридорі, який сам по собі був 

досить темний% клекотіло, 
крик та. рев, брдзкіт товчених 
вікон та лускіт полін і цегол. 
Нагло посипались револьверо-
ві стріли, дим заляг коридорі,. 
а вслід за тим пролетіла страш-
на вістка: „Однії наш впав; 
Коцко забитий!"-

Вістка ця сколихнула усімв, 
але мв не уступали з „ба.рну 
кади", б̂ й іпюв далі. 

Постріленому в голову това-
рншеві, який звалився з „ба-
рикади", поспішили иайближ-
чі товариші на поміч і занесли 
його до передсінка уступу, 
щоб перевязати рану. Вів да-
вав ще с л а б познаки найти, 
але па кільком хвилинах пе 

ростило битись. Вага серце і 
так, на наших руках, замкнув 
Він навіки OHJL 

Той момент буж для нас та-
кий потрясаюяяА що. ft сао-
годня, після) 4fb літ, на саму 
згадку џўо JJS хвалдву заао-
дять.очі сльоза-мн. 

Упав наш щнриА друг і ТА-
вариш, завзятий борець за 
права свойого Народу, увда. 
український студент у бороть-
бі за. ук^аїнську Свдтщю Ьіа-
укн. Упав з руки, польського 
студента, якому сліпа нена-
висть до всього, що. увраїаеіг 
ке, вдожяда в pjjay в#а#чу. 
зброю. І 

Як ми були занаті кодо по-
кійного Коцка, бій тряваа да-
лі й ще держалиса. нащі иа 
„барикадах^. 

Нагло залунав, крик: „Полі-
ція, шщіцЦг!" Мц вискочили 
нд коридор, почала наступати 
„державна поліція'' (уся в 
польських руках).. Вона, несту-
пала на нас лавою з насадже-
ш а д багнетамн на крісах. Всі 
ми почалц подаватися взад до 
салі, де відбували, передще Ш 
Ш 

Мцттю заповнвласи с а л а 
знов вщерть украіиськоіа сту-
дентською молоддю. Дід фрон-
товою стіною салі, вздовж неї, 
усташиіися два ряди поліції з 
крќіамні готовими, до стрілу і 
настороженими багнетами, Ві-

ла сталь, яка полискувала ц 
світлі ламп та суворі лиця по-
ліцнстів, які ані ворухнулися, 
приводили нас до свідомости, 
що наше положення ѓрівне. 
При кожному вікні стояло џо 
двох полічи стів з крісами, airj 
також при обидвох дверах (бў-
ла дат виводи нь. коридор) 
стояла по. два. узбросні полі-
цмсти. 

Зігнані до салі поліцейськи-
ми багнетами зрозуміли ми на-
ше положення і почали „роз-

Кожний покн-
на підлогу, або під лавку 

„зброю", яку мав при собі, щоб 
не захоплено його „з зброєю" 

ї'в руці Деякі товаришки-сту-
демтки пе видержали зі зао-
рущеиня і переляку, почали 
плакати, хотіли втікати „че-
рез вікна", ѓџще У згодом успо-
коїлися і вже мужньо переио-
сили всьо з нами. Декільком 
студевтам удалося „спустити-
ся" ринвою, на подвіря, однак 
поліція Іќ і там переловила. 

Настав грізний момент. Ко-
місар Поліції Тауер заявив, що 
як хто. з йде буде намагатися 
ставити будь-який спротив, — 
вів дасть наказ стріляти. Всі 
ма були безборонні, як поліція 
у двох лавах спрямувала крі-
си проти нас — українських 
молодих і гарячих сердець. 

Тоді вискочили на лавку 
студенти Залізняк і Охвимо-
вич та візвали всіх заховати 
абсолютний спокій. Ми послу-
халв того візвання і спокійно 
вижидала, що. буде дальше. 
Нас почали тоді відпроваджу-
вати під ескортою на „пере-
слухання", яке переводила та-
кщ зараз і а університетськім 
будинку польська універси-
тетська влада. Кожного з нас 
впроваджували полі цисти до 
салі, де був „слідчий трибу-
"- -" який питав приявну на 

ЮЛШИ МУДРДК 
(Цамаіі вдзвачвого громадського дЬга) 

-

Загально-національне аначен-
ня ЗУ?ЩК-ту 

ній день 

" . чтц) я.,Ціџ 
(ДПІИИЧІ — at отор. %-nl). 

стараються йому ванним та під постійною при-

ноі заборони Ректорату 
звязку з тим піднесено було 
побоювання, що на випадок 
влаштування нелегального ві-
ча, може прийти до сутички з 
польською шовіністичною сту-
дентською молоддю, тому тре-
ба бути сяк'-так приготованим 
і на таку е"вевтуальність. Сту-
денти почали „узброюватися" 
в „булавки", та „руханкові па-
лиці", а декому пощастило за-
ховати під полу загортки но-
гу від поломавюго стола. Прав-
да, Т-во „Сокіл" мало через те 
шкоду, але ми тоді над тим не 
застановлялися. 

Серед учасників панував по-
важннй, але не менше бадьо-
рнн настрій! 

Після даних вказівок мала 
ми групками .по 3-5 чоловік, 
удатися з різних сторін на у-
ніверситет при вўљ св. Мнко-
лая. Мені й ще декільком сту-
дентам випало йти до універг 
ситету від вул. Мохиацького, 
отже ми мали шмат дорога 
обійти від .„Дністра" то й му-
сіли досить` поспішати. Ідуча 
вулицею Мохнацького завва 
жили ми в кількох брамах ка-
мяниць, а також в універснтет-
ськім будинку, групки уму%-
дурованої поліції. Це навело 
нас на здогад, що це „заря-
джепня" влади на випадок я-
коїсь сутички. Нам було та-
кож ясне, що вшехпольська 
академічна молодь про наші 
вічеві плянн на університеті 
знас і буде намагатися віче 
розбити. Так . воно і. сталося. 
Як ми пізніше довідалися, від-
ділами Поліції, яка була тоді 
розставлен'а 'по сінях камяни-
ці, проводив комісар поліції 
Тауер. 

Спокійно і, як нам здавало-
ся, незамітцо напливала укра-
їнська студентська молодь з 
різних напрямів до уиіверси-
тетсьного будинку. Ніхто нас 
не здержував і не було видно 
ніяких гуртків польських сту-
дентів. 

шкодити на кожному кроці, 
о Америці й Еіфоці. і% цре-
ведакай жаль, до цих наших 
національних п р о т н в в икш 
приєднювались і все ще при-
еднуються в акції проти ЗЎАД 
Комітету також деякі украю-
ські одиниці та чинники, які 
постійно намагаються пред-
ставити ЗУАДК виключно 
лиш, як одну з посередниць-
ко - перевозовііх агенцій, а не 
установу загально-національ-
ного значення, що вже вико-
нала велику національну ро-
боту і далі її виконує. Хто ка-
же, „це все одно, через яку 
організацію українець при-
їде до Америки", той і) не 
має на увазі нічого іншого, як 
тільки переїзд, 2) підрізує іс-
нувашія окремої української 
організації такого великого 
засягу діяння, як ЗУАДК, від-
‚мовляючн їй рацію окремої 
екзистенції, бо — мовляв — 
ці самі функції може викона-
ти також інша організація. 
Коли б маса українців пішла 
по цій лінії, то — очевидно — 
вирішні американські міжна-
родні ЧИННИКИ не побачили б 
узагалі потреби існування ок-
ремої організації для у^раїн-
дів, — і ЗУАДК-ту й інших 
сѓамостійних українських орга-
нізацій. Тому, т о український 
нарід у вирішних історичних 
хвилинах не переконав своєю 
поставою свіі""тіро потребу іс-
нування окремої української 
держави - - маємо нині мос-
ковських опікунів. І тільки 
тому, т о американсько-укра-
їнеьке громадянство, не див,-
лючись џа ті підривні кнрииі, 
стихійно `піддержало ЗУАДК, 
Комітет дістав затвердженна 
і почав втшхатася повагою а 
очах америдааського світу та 
міжнародних чинішків на тере-
ні Европи. 

І тому теж ЗУАДК є зраз-
ковим, клясичним іфнкладом 
громадської організадії, ао-
кликаної до' життя з інідіят,ц-
ви громадсько-політичної вер-
хівки (Другого Конгресу Аме-
риканськкх українцівЌ орга-
нізаційно побудований на 
громадській, виборній схемі, з. 
постійним дубдкчним звіту-

людною контролею. Тому, ви 
КО^ЮЧМ у ' П ^ Ф М $ М ^ Щ$Ші 
іџ функції не тільки лерейо-
зового посередника, але й 
ллянового регулятора україн-
ського переселенчого руху, 
ЗУАДК сгфрвадид на св.рї вла-
сні анонімні аплікації такі 
культурні гурти: Театр Бла-
вацького, Бандуристів Китас-
того, Драматичну Студію й. 
Гірнлка. Ошірний АнгамДдь Б. 
Пюрка, гурт гуцулів ііккери-
ка та багато поважних діячів 
української культури. І сьогод-
ні, співпрацюючи при розв'яз-
ці питання Гард Кор-у, ЗЎАД 
має на увазі одночасну роз-
в'язку проблеми старших ві-
ком чільних дія,чід української 
еміграції, зокрема культурнн-
ків, іцоб не тідькд уможливн-
тн їм прожиток, але й можли-
вості творчости. 

Очевидно, і ЗУАДК не є у-
становою ідеальною, з білян-
сом самих плюсів, а без про-
гріхів. Керівники української 
еміграції % Европі мали, чима-
ло матеріялу до критики і зде-
більша не ховали її в, кишені. 
Критика може і іювиида вес-
тись і нині. Але ми хотіли б, 
щоб цю критику переводили 
не ті, яким „всеодно", чи така 
самостійна й рідна установа 
існує, а ті, що її піддержують, 
розуміючи ЇЇ' велику вагу як 
самостійної української додо-
могової ярганізації, яка зай-
мається переселенчою акцією, 

La-де вже. велд і ве.стим.е. також 
діяльність на іиших дрпо-ио-
гових відтинках. 1 ми хоті-
ли б, щофи крття буди сцпд-
ведливі. Щоб вони тямили, 
що точнісько. з, тою самою 
прел`енсіею шрдо neajBHol і су-
спільної опіки над новопри.-
булимп (фармерсь^ робіти^-
ка) повинні зв‡рааднсі,, від ад-
ресою не тідьдм ЗУАДК-ху, 
але теж й ічпшх того роду 
організацій)... 

Сьогодні м у с ат v лунати 
одна крик: к а к а р м е т а й м о 
яспшт нагоду для сіфоаа-

Інців з Европи! Даймо для 
нього можлааості ЗУАДК-ві! 
Залааіім всі дрібні cnpaaa І 
ведім одну велику^ якою є 
нининня акція ЗУАДК-ту. 

нал 
салі в.цдехпольхіьку „боївќў", 
чя .цізццс хто з них даного 
..підсудносо". Якщо хтось а 
них. сказав „так.", тоді відво-
дилн, цього українського сту-
децта і перевозила до тюрми. 
Окружного Карного' Суду при 
вулиці Ваторія. 

З черги привели теж і ме-
не на це „переслухання". Ме-
ні наказали наложити на го-
лоау капелюх (я ‚мав тоді бі-
лий соломяний капелюх!), 
тоді піднеслися оклики з ТОВ-
пи „боївкн". „Так, тен бил, то 
он"! (так, цей був, то він). 
Мене перевозилц з універсй-
тетського будинку, до тюрми 
при вул. Батррія ‚вже, пізндм 

ќа", зібралися вшехпольські 
обивателі і 'як надїздила. до-
рожка (кінна) ,з арештрваним 
українським студентом, трді 
ця товпа плювала,, і обкидува-
ла його камінням, вигукуючи 
при тім найбільш обцддиві 
слова. Коло мене на задньому 
садженні сидів один поліцист, 
а на „кізлі" кодо візника дру-
гий, грубезний, якому довело-
ся також дістати каменюкою 
в плечі, він аж ахнув і сер-
дешно закляв- Я вийшов з тієї 
ситуації ціло. 

Переслухування на універ-
снтеті і перевоження арешто-
ваних українських студентів 
до тюрми тривало до пізньої 
ночі. 

В тюрмі при вул. Баторія 
розміщено нас в келіях по 25-
50 чоловік в одній. Келії бу-
лн дуже брудні, без ліжок, на 
долівці лежала капів зігнила 
мокра мерва-солома, в якій 
кишіло від насіком, головне 
тарганів. Просто гній. Місця 
було дуже- мало, положитися 
не було на що. тому кожний 
щоб відпочати, сідав „по ту-
рецьки". В одному куті келії 
примістився був студент Став-
ничий (імя його я забув, він 
був опісля гімназійним учите-
лем). На голову натягнув „ка-
пузу" своєї пелерини, череви-
кн зняв з ніг і убрав їх на ру-
ки і при блідому електрично-
му світлі товк цілу ніч насіко-
мі. Ранком видніли на стінах 
біля нього- дві великі кроваві 
плями. 

Ми скоро наладнали звязок 
з товаришами з других келій 
та порозумілися, щоб домага-
тися ВІД вязничної влади, пере-
аедення до чистих келій- Ми 
поставили такі домагання, а 
як їх не полагодять, ми загро-
зила „гoлpдpв̂ ^w страйком". 
хрн до цеї попи нам ще взагалі 
не дали ніякої поживи. Ще то-
го дня понад вечір, переведене 
нас до інших келій, наші „пер-
віснД" житла вичищено, дано 
там, ліжка і копн, Т?ак ми „роз-
гостнлнся" були на довший 
пігбут, одночасно почали укла-
дати пляни дальшої нашої 
свільнрї акцЦ- Перці за все бу-
ли ми цікаві знати, що діється 
„на світі" та хотіли цорозумі-
тися якяайсворше з аашими 
послами. 

Згодом ми дізналися, як по-
стааилося українське грома-
дянство до тої цілої цодіі А во-
но поставилось дужехгідно. 

Вістка про „бучу" на уні-
верситеті і смерть українсько-

- Відходять від нас один по 
однім передові робітники на-
Шого господарського життя в 
Галичині, діячі з яких іменем 
звязана Його відбудова після 
знищення в першій, світовій 
зійні та його розвиток в трид-
цятих роках. 

За Денисом Коринцем та 
Степаном Ќўзиком відійшла 
в останньому часі Євген Храп-
ливий, Юліян Шепаровнч, 
Дмитро Квасннця, Юліян Пав-
лнковськнй, а а дві 27. травт 
на I960 р. помер в нюйорській. 
лікарні шш. Юліян Мудрак, 
колишній радник` львівської 
Дирекції Пошт і Телеграфів, 
що вміло лучна свою роботу 
державного службовнка з^пра-
Цею в українських громадсь-
кнх установах. 

Юліян Мудрак народився IS 
квітня 187$ р. в селі Скопові 
над Сяном на українсько-поль-
ському пограниччі, як син та-
мошнього священика о. Івана 
Мудрака та Марії з роду Феду-
севич. Батько його доходив з 
найдальших на заході окраїн 
української землі, з села Ост-
руня,. старолюбовенського по-
віту на південній — в тому па-
сі угорській Демкіащині Вчив-
ся в гімназії в Стрию, а в;ицу 
освіту отримав у вищих гірни-
чих школах в Пржібрамі в Че-
хії та Леобеці ц Австрії. 

Від 1901 до 1934 р. працю-
вав як інженер в Дирекції 
Пошт і Телеграфів з обсягом 
діяння на всю Галичину. В то-
му році відбулася розбудова 
поштової та телеграфно-теле-
фонвої мережі, в чому велика 
частина особистої праці По-
кійного. 

Та праця державного служ-
бовика його не задовольняла. 
Головним його зацікавленням 
було господарське життя уќ-
раїнського населення. Як гос-
подарник виявив він себе за 
роботою в різний час майже 
В усіх українських крайових 
установах у Львові. Де треба 

цем місячника „Політика", 
що появлявся у Львові в 1926-
28рр. 

Поза гхюподарськими спра-
вами був великим любителем 
природи. Гори, ліси, дерева, 
квіти займали його весь віль-
ннй від праці час. Город його 
хати ў`Львові при вул. Грохов-
ській був малим боталгѓчннм 
городом, в якому під його о-
пікунчою рукою виростали 
„його" дерева і квѓда. Коли 
в 19JJ4 р. гурт приятелів крас-
зяавства і туристиќа заќла-
дав у Львові Українське Ќрас 
знавчс-Турнстичне Товариство 
„Плай" Юліян Мудрак був од-
ним із основників і одним із 
перших членів Управи, одним 
із перших організаторів крас-
знавчнх прогульок та душею 
життя Товариства. 

Шина та окупація зах-укра-
їнськнх земель примусила ио-
го відійти за Сян. Після дпо-
літного побуту в Замостю на 
Холмщині вернувся до Льво-
ва, щоб в 1944 р. знова поча-
ти життя скитальца. Чіврез 
землю своїх предків Лемків-
щяну, а потім через Слрвач-
чину і Австрію переїхав до Ва-
варії, а весною 1949 р. до Ню 
йорќу зломаний та безсиль-
няж. Серед дерев і квіток брук-
линського ботанічного городу 
шукав розради та думками - -
споминами летів далеко за о-
кеан до своїх квіток на руїнах 
праці особистого і громадсько-
го життя. 

Њойореька громада проща-
ла його панахидою в Дерк^ і 
св. Юрія аечером 30. травня; 
співав хор „Думка" під кер. А. 
Крушельницького. Похорон, 
відбувся 31. травня на новім 
кальварійськім кладовищі. З 
дружиною Марією з Підлісець-
ких, дочкою та зятем Марісю 
і д-ром Богданом Карпевича-
мн та внучками Христею і Ксе-
нею, проводила свого незабут-
ного шефа та дорогого прия-
теля із щирим жалем невелика 

ПОВСТАНСЬКА ВІЙНА 
НА НАКЌАЗІ 

""М 

було господарського знаная і гро^‡Д4 вільних, осіб від 
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Недавнім часом утік до бри-
танської смуги Німеччини^ і 
віддався в сої і ќу брцтансьього 
війська сержант советської 
армії М. курсев, 25-річиий 
кавказець. Бритааськд аяада 
надала Курасєву права азидю 

одночасно сповіетйла, що 
подібні права` дала ще дсміль-
ком перебіжчикам. Курасев 
склав `цікаві зізнання я‡в до-
лю двох кавказьких племен — 
чеченців та інгушів. Ті зізнвн-
ня британська висока комісія 
для Німеччини опублікувала а 
пресі. ' 

Сержант Курасеа, син` кав-
казьких колгоспників, вмкону-
ючи службу в одному з окула-
цінних советських відділів а 
Німеччині, був двічі на- від-
пустці вдома, поблизу границі 
Чеченсько-інгушської автояом-
ної республіки. За першим ра-
зом він був свідком масової 
депортації чеченців та іш`у` 
інів на Сибір. Це був Дека 
червоної армії, — оповідав 
Курасєв. — В чеченських та 
інгуських аулах советська вла-
да скликала віча для вшаиу-
вання „соавтськнх воїнів". В 
час, як чеченці та інгуші вічу-
ьаЛи, їх обступили озброєні 
відділи війська та НКВЛ. під 
конвоєм відпраанли на стау-
ції і масово депортували на 
Сибір. Нд Сибірі че'ченців та 
інгушів розселили цевелнчки-
ми групами, забороняючи всі-
лякий зв'язок між собою. Пар-
тійні політруки при депорта-
ції заявили чеченцям та інгу-
шам, що депортація — це ка-
ра за зраду советської влади 
і співпрацю з німецькими оку-
пантами. „Наскільки мені ві-
домо, між загадом делортова-
ннх племен і німцями не було 
ніякої активної та безпосер'ед-
ньої спиш раці", — сказав Ку-
расев. 

Під час другої відпустки до-
дрму Курасєв ствердив, що 
совєтськнЙ владі не вдалося 
вивезти всіх чеченців та інгу-
шів. Певна кількість їх виря-
тувалася та заховалася в не-
прохідні гори. Звідтіль вони 
тепер ставляють чинний спро-
тив советській владі. 

Безпощадна розправа сове-
тіа з двома кавказькими пле-
менами була причиною, що 

(Џощщя џ соввяе^аеі` преса) 

УВДВЕРСЖГЕТ 
МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

ської праці, де були^економїч- співробітників, що глибоко по-
ні труднощі, там запрошували BaJKafm ' Дінил^ його харак- жіичииоіиі ші 

в 1934 р. покинув державну і сердечно лювили. і ўі . . .Л-_ .У_ . ."ЙТ?- - -,.. 
службу — вповні посвятився, Сп) 
праці в громадських у стан о-1 
вах. Був головою хліборобсь-І 
ного Товедистаа; м ^ л ш ш а й І 
Гоі^одйр^гчлШо% дирекції кд-J 
оперативного банку „Дністер"1 

та централі міських спожив-
чих кооператив „Народна Тор-
гоалд", директором будіаель-
ної спілки Івана Левннського, f Для робітників Печорського 
членом видавничої спілки „Ді- району Києва в Колонній залі 
до", членом виділів Наукового Української ф і л ярмонії від-
Товариства їм. Шевченка, ма-;крився університет музичної 
тірноѓо Товариства „Прсч?віта,',; культури, вгідно з планом, ь 
Українського Технічного Това-; програмі кавчання рс^ітанкн 
риства, Т-ва „Праця", членом (прослухають 10 лекдій-кои-
комітету будови Церкви св. цертів, що познайомлять їх з 
Маќрини у Львові, членом ко- {творами советських комдози-
мітету будови нагробника Іва- торів і клясиків української та 
на Франка, де вш технічний російської музики. Ілюстрації 
надзір над будовою, був видав- іД0 лекцій дадуть державна 

симфонічна оркестра, капеля. 
„Думка", народній хор, ан-
самбль пісні і танцю і і-

ЗЛИВНІ ДОЩІ 
На території Рівенської, Жи-

томирської, Київської, Пол-
тавської, Сумської Харківсь-
кої, Запорізької і ін. областей 
ваприкіаяі травня пройшли 
великі зливні дощі Рівень о-
падів сягнув VI; MM. 

ЛЬВІВСЬКИЙ №ЄЬКОМ 
гад ОГНЕМ КРИТИКИ 

го студента Адама Коцка зе-
лектризувала цілий українсь-
кий Львів та лискавкою роз-
неслася по цілому Краю. Не-
гайно створено Комітет для не-
сення помочі і опіки арештова-
ннм студентам, а наші парля-
ментарні і сонмові посли поча-
ли були робиін у красвнх, як 
і центральних урядових чин-
ннків заходи, щоб. дозволено 
родинам відвідати арештова-
них та щоб арештованих сту-
дентів звільнити з тюрми. Ук-
раїнське жіноцтво Львова пе-
ребрзло на себе приготування 
і доставў харчів для нас. Ту 
опіку відчули ми були скоро, 
5о вже того самого дня під ве-
чір дістали ми теплі харчі і 
попон. 

Декого з арештованих сту-
центів звільнено вже на дру-
гий 'день. Ті товариші мали 
можність віддати свойому у-
павшому Другові-Борцеві ос-
ганню прислугу та відпрова-
дити Його на вічний спочинок. 

Похорон Адама Коцка пере-
мінився був у величаву укра-
'нську маніфестацію, в якій 
взяло участь усе українське 
громадянство міста Львова та 
дооколичних міст і сіл, також 
5ули делегації з цілого Краю. 

Адама Коцка похоронено у 
Львові на Личаківському кла-
довищі, де рік-річно в дні 1. 
липня сходилися друзі Покій-
ного та вся українська студен-
ська молодь, щоб віддати по-
шану Покійному і з Ного жнт-
тя і посвяти набирати сил і 
завзяття до дальшої боротьби 
за Українську Святиню Наук 
та кращу долю нашого наро-
ДУ-

Як „епілог" подій з дня 1. 
липня 1910 року відбувся в 
1,911 році у Львові процес про-
ти І(Л українських студентів, 
та про це згадаємо іншим ра-
зом. 

В цій рубриці ми згадували 
вже про пленуми партійних 
обкомів Харкова, Києва, вна-
слідок яких в обкомах про-
йшла чистка. Недавнім часом 
відбувся п о д і б ний пленум 
львівського міському КП(б)У. 
Учасники пленуму різко скри-
тикували міськком по керів-
ництву політичним вихован-
ням, викрили хиби в організа-
ційно-партійній роботі. Пле-
нум прийняв постанову поро-
бити конкретні заходи до лік-
відації хиб в роботі міськкому, 
на виконання рішення ЦК КП 
(б) У. Які ті заходи — про це 
не говориться. Найпевніше це 
— знову чистка. 

рсйшов на бри'танський бік. 
Іі британському повідом-

л'шні говориться: „Розповідь 
Курасєв.й про депорташю, пов-
роголоѓкп прЬ ШОРФВСШ№РЬ ѓ 
безоглядність, з якою зннще-
но1 ці двд малі народи". 

РІДКІСНА 011ЕР.АЩЯ, 
50-річна працівниця дитячігх 

ясел в Зимнадоді к. Львова 
впродовж дня 17 разів втрати-
ла свідомість. її відпровадили 
до лічилці у Львові. Рентґено-
логічна знимка черепа пока-
зала, що в тім'яній частині 
мізку знаходиться 4 нм. гол-
ка. Як потрапила голка в мі-
зок — було невідомо. Првдтус-
тили, що вона палала туџя ще 
в дитинстві хворої. Лікар зро-
бив розтин черепа і мозкової 
оболонки. Електромагніт був 
безсилий в и т я гнути голку. 
Вона обросла за 50 років щіль-
ною рубцевою капсулою. В 
таких складних умовах дове-
лося відслоювати скальпелем. 
Операція пройшла щ асливо 
без пошкодження судини, по-
руч якої була голка. Хвора 
видужала. 

КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ 
ПРОХОДИТЬ ТУГО 

Суцільна к о л ективізаці я 
сільського господарства захід-
ннх, Ізмаїльської та 3 а кар-
патської областей України, як 
впевняють совстські газети, в 
основному вже завершена. В 
окремих районах сколективі-
зовано 99,7".-, орних земель 
Тепер „найголовніше завдан-
ня полягає в тому, щоб полі-
тнчно і організаційно зміцнн-
тн всі колгоспи", „виховати 
колгоспників в дусі колекти-
візму, в дусі советської ідеоло-
гії", — вказують газети. 

Якраз і у тому відношенні 

ЩАДІТЬ У лкгкіга с о о с ш . . 
КУПУЙТЕ СВОЇ ВОНДИ ч и я 

лисарол с к в а ш ґ с і 

Вступайте громаяно в члени УкраТнськоі^ Народного Сокмпгт 
А' 

"UKRAINE AND ITS PEOPLE" 
An English handbook with maps, statistical tables 

and diagrams 
edited by 

I. M I R C H D K 
This is a collaborative work and the book might be termed 

a Ukrainian encyclopaedia in miniature. 
Price $3.00. 

Order from: 
SVOBODA BOOK STORE 

P. О. $ох 346, jersey City %% Jj, 

шштттттттшшшштвт штат 



СВОБОДА, ВІВТОРОК, 11-го ЛИПНЯ 1950. Ч. 158. 

Слово до студіюючої люлоді 
Канади, а зокрема Момтреалу 
Юні Друзі ! 
Багато з вас розпочало свої 

студії, та воєнна завірюха, 
важкі злидні й скитання з міс-
ця на місце не дали змоги до-
кінчитн розпочатого. 

З приїздом в Канаду вири-
нула проблема праці для про-
житку. Кожній з Вас думав 
про те, як покінчити свою на-
уку й здобути знання, необ-
хідне для поліпшення життє-
вого рівня, для майбутньої 
праці в користь рідного наро-
ду і очевидно для того, щоб 
мати змогу брати участь у 
житті Канади. 

На шляху до здійснення Ва-
ших мрій станули поважні пе-
решкоди: брак матеріяльних 
засобів, незнання мови знеохо-
чували Вас до продовжуван-
ня студій. 

Тепер всі ці перешкоди від-
падають. В цілій Канаді від-
крито в університетах пооди-
нокі словянознавчі катедри, а 
в Отаві Східно— і Південно — 
Европейський Інститут. Дуже 
добре цю справу поставлено в 

ПОТРІБНО 
дакоучитЕля 

Мас бути диригент хору, 
і приготовляти вистави і кон-
і церти, вести рідну школу. 
$ Просимо подати кваліфіка-

ції за першим листом. 
Платня за ўмовленням 
St. Michael's Ukrainian 

Orthodox Church 
74 Harris Avenue, 
Woonsocket, R. I. ! 

' 0ФФФ0ФФФФ0ФФ0+0Ф0ФФФФФФФФФФФФФФФФІ 

З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 

Професійні оголошення 

Dr. S. CHERNOFF 
223 — 2nd Ave., (Cor. 14th S t ) N.Y.C 

Tel. GRamercy 7-7697 
Острі t довгочасні недуги чоловіків 
1 жінок. Шкірні. X-Ray. Роздуття 
жнл лікусмо без операції. Переполи-
мо аналізу крона 'для супружннх 
дозволів. — Офісові годиќн: Що-
дня від 10 рано до 6:45 вечір. В су-

боту від 10 рало до 1. попод. 
В неділю замкнено. 

Паогоасору, Х-Кау Hectrocardlograph, 
Diatbcrmla, and analysis 

Переводимо аналізу кровн для су-
пружних дозволів. — офісові годн-

на: денно від 12-3 і 6-8 ввсчір. 
В жадХлІ від 11. рано до 1. потгол. 

Dr. R. T Y L B 0 R 
59 East 3rd Street, New York CHy 

Near Second Ave. Tel.: OR 5-3993 

1.00 

._ 1.30 

ЩО Є НА ПРОДАЖ 
В СУРМІ! 
РІДКІСНІ РІЧИ 

Винннченко В о л . ВІдро-
дження Нації всі три то-
мн 1211 сторін 3.00 

Фе дів і Злотополець, С н̀и 
Україна оригінальне вн-
дання, в кольорах 2.50 

100 Театральнвх ПІдручнн-
ків такі як: С т е п о в и й 
Гість, Кума Марта, Захар 
Беркут і инші. Хто ку-
пнть буде кати різний 
вибір через 20 років. 

Ролькн (звійки) до пянолі 
кожда инша, танці мар-
ші співи. 50 за 5.00 

о. Евген Мацелюх, Боже 
Слово (науки на неділі 1 
свята) L $ 4.00 

0. І. Нагасвськнй, К е т о -
ажцька Церква в Минуло-
му 1 Сучасному Україна 

1. Л. Білан, Кравецький 
Курс, крою і шиття _ 

Victor Kravchenko, 1 choose 
Justice його нова книжка 

Українські газета (з Англії 
Франції. Німеччини,. Ар-
гентини, Канади, Амсрн-
кя, також Комар, Лис, 
Мітла 1 Точило 12 разом 
за 

Митр. Іларіон. Історія Ук-
раівсмсоі Літератур. Ио-
ви 2.00 

Яр. Славутич, Модераа Ўар 
Поезія М 

Т. Шевченко, Кобзар в трох 
томах, люкс, оправа, вид. 
в Кисні. 1049 10.00 

Канва, ярд $1.50 Панама 
$2.50 Нитки D.M.C. 10 Ц. 
моток. Моліне 5 ц. 

Взірці, книжка 25 таблиць _$2.50 
Коси з Австрії 28, ЗО або 30^-^ 

палів 1-І 4.60 
Вабка, молоток і замок до 

коси 6.25 
Підручник Англійської Мо-

вн Луцького 8.00 
Словяик^Аиґл. Укр. Под-

везха 35 тисяч слів 4.75 
Українська машинка до пя-
`лння 36 до 88.00 
НОТИ ДО СППІУ І ГРАННЯ 

Альбум 201 Укр. Народних 
пісень на голос і пінно — 

ЛІРА, збірник 364 пісні, з 
вотамя 1 Ілюстрації — 

Запорожець за Дунасм, 
партѓѓу ра 

Кропнвянцький М. Вій, сло-
- аа ft партитура 1.00 

РЕКОРДИ ДО ГРАМОФОНА 
Альбум ч. 10 (видання Сур-

MHJ Пісні стрілецькі, бая-
дурнстів і концертові со-
яьо-співи (14 штук) 10.00 

-Альбум рекордів виданих в 
Кнсві (12 штук) 9.00 
Хто бере більше як на 10 до-

лярів дістає 10% опусѓу. 
Замовлення посилайте на адресу: 

S U R M A 
BOOK and MUSIC CO. 

11 E. 7th S t , New York 3, N. Y. 

3.75 

1.00 

Монтреальському Університеті. 
Завдяки гуртові європейських 
науковців, що його очолює 
проф. Теодор Домарадзький, 
створено Центр Словяністикн. 
Центр складається зі олідую-
чих катедр: 

Українознавство: українська 
література, українська куль-
тура, українська цивілізація, 
введення в мову (фонетика, 
морфологія, етимологія), істо-
рія української греко-католн-
цької церкви. 

Словянознавство: словянсь-
ка цивілізація, література й іс-
торія словянських країн, дер-
жавний лад і конституція на-
родів Східної Европи, цивіліза-
ція і література' наддунайсь-
ких народів, західна і східна 
слявістика, практичні студії 
словянськоі фонетики. 

Мови: французька, англій-
ська, польська, московська, 
словацька, чеська. 

Семінарі: пропедевтика, цн-
вілізація слов'ян, філологія 
словян, методологія і педаго-
гія слов'ян, семінар польської 
літератури й цивілізації. 

Різне: московська літерату-
ра, московська стилістика, 
польська література, польська 
стилістика. 

В міру потреби можуть бу-
ти відкриті й інші катедри. 

Студенти Словяністичного 
Центру як студенти Монтре-
альського Університету мають 
ті самі права й обов'язки та 
мають можність вибрати і сту-
діювати предмети в знаних со-
бі мовах, доповняючи знання 
французької чи англійської 
мови. 

По закінченні курсу студен-
ти отримують університетсь-
кий диплом — бакалавріятсь-
кий, магістерський або доктор-
ський. Він дає право здобути 
працю в урядах, в школах і в 
приватних підприємствах, так 
як дипломи признані в цілій 
Америці. Згаданий Центр має 
право нострифікуватн доку-
менти й засвідчення тимчасо-
вих студій, що допомогає сту-
денству скорше закінчити на-
уку. 

Університетська влада і ка-
I надінськнй уряд дають студен-
там повну піддержку. 

Навчання відбувається в ве-
чірннх годинах ї після праці. 
Оплата виносить $110,00 за 
рік. Академічний рік має два 
семестри. Наука триває від 
жовтня до травня. Вписи вже 
принімається. 

В слідуючому році пляну-
ються матуральні курси. Ви-
клади рівно ж в слов'янських 
мовах та вивчення одної з о-
бов'язкових мов. Оплата за 
матуральні курси виноситиме 
$50,00. 

Друзі, як бачите, тепер є 
можливість продовжувати сту-
дії, не перериваючи свойого 
заняття, я звертаюся до всіх з 
гарячим закликом: Впнсуйте-
ся на дальші студії! 

М. В. Павленко-Луці в, 
Асистент 

Увага: Вписи і по всякі інфор-
мації прошу звертатися на ад-
ресу: 

Universite ilo Montreal 
' Centre 88 d'Ehides Slaves 

2900 Boulevard du Mont-Royal 
Montreal, 26. Que. 

ВСТУПАЙТЕ Г Р О М А Д Н О 
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО СОЮЗУ 

ВРЇДЖПОРТ, Конн. 

Відділ Українського Конґресо-
вого Комітету 

Дня 25 червня 1950 р. відбу-
лися сходини українських гро-
мадян Бріджлорту, на яких за-
сновано відділ Українського 
Конгресового Комітету. Нара-
дами проводив голова філії 
УКК-ту із Ню Гейвен п. А. Ма-
ланчук. До Управи відділу У-
КК-ту в Бріджпорті вибрані: 
п. Чернявський Дмитро як го-
лова, пп. Анастазія Бик-Сьом-
берко і Марія Болонна як за-
ступниці голови, п. Ярослав 
Шумигора як секретар і п. Лев 
Казієвич як касієр. Від Укра-
їнського Конгресового Коміте-
ту взяв участь у сходинах п. 
В. Мудрий. Він виголосив дов-
шу промову на тему завдань 
Українського Конгресового 
Комітету та його філій і відді-
лів у теперішню пору в зв'яз-
ќу із положенням українсько-
го народу на рідних землях. 

По нарадах присутні зложи-
ли датки'на Український Кон-
гресоівии Комітет - Народній 
Фонд. У сходинах взяло у-
часть, не зважаючи на вели-
ку спеку, сімдесять місцевих 
українців. 

К.Ч. 
о — , , 

РОЧЕСТЕР, Н. И. 
Писанка для скитальників 
На місячних зборах Бр. св. 

Иосафата, Від. 217 УНС у квіт` 
ні ц. р. на прохання делегатів 
Допомогового Комітету і пред-
сідателя Петра Паснака пере-
ведено писанку на скитальни-
ків. Писанку зложили: І. По-
лозяк $5, М. Тростянський $2; 
по $1 зложили: А. Богуцький, 
В. Пригода, П. Паснак, В. Кол-
данський, С. Микульський, Т. 
Ґерула, Ю. Шпак, Н. Макасів, 
П. Фута, М. Яцула, Ф. Доро-
фей, М. Клнмців, І. Теребуш-
ка, Н. Савульський, К. Гунь-
ка, А. Іванів, А. Задорецький. 
З братської каси додано $10. 
Разом з дрібними зібрано 
$35,50. 

Уряд і члени ніколи не від-
мовилн піддержки Допомого-
вому Комітетові, не зважаючи 
на інші видатки, яких часом 
забагато. 

ділові справи, між іншим теж 
і фінансові 

Повшцу збірку жертводав-
ці призначили на закупно 
харчевих пачок для хворих 
скитальців в Европі. Це рішен-
ня Допомоговни Комітет спов-
чить у найближчій будучнос-
TL 

За останніх три роки Доп. 
Комітет (місцевий) вислав ба-
гато харчових пачок і буде їм 
дальше висилати, бо хворі ски-
тальці на дальше остануть в 
Европі, без огляду на те, чи 
Міжнародня Організація Вті-
качів (ІРО) буде ними опіку-
ватися, чи передасть опіку над 
ними іншій організації чи ор-
ганізаціям. 

У пересилках пачок багато 
поміг Допомоговому Комітето-
ві поштовий підўрядник п. Ев-
ген Ковальчук, зять наших ді-
яльних громадян Антона і Па-
раскевії Росоловських. Він да-
вав нам усякі поради, звязані 
з пересилкою харчевих пачок 
найдешевшою дорогою, як 
теж своєю автомашиною до-
ставляв пачки на пошту і сей-
час їх надавав. Окрім цього — 
як правний пўоличний нотар 
— потверджував завірення на 
приїзд скитальців до Америки. 
За це не дістав ніякої нагоро-
ди. Отже й тут роджені укра-
їнці вложили теж свої труди у 
переселенчу й гуманітарну ак-
цію та виявили досить спів-, 
чуття до своїх братів і сестер 
на вигнанні. За це цією доро-
гою в імені місцевого Допо-
могового Комітету складаю п. 
Евѓенові Ковальчукові щиру 
подяку. 

Р. Пристай' 

— Світова Рада Церков ос-
терегла протестантів в цілому 
світі, щоби вони відмежували-
ся від замаскованої т. зв. Сток-
гольмським конгресом больше-
вицької пропаганди, що збирає 
підписи нібито проти атомової 
бомби. 

— Голандія дала наказ де-
яким своїм воєнним кораблям 
на індійських водах долучити-
ся до американської фльоти в 
обороні Кореї. Висилку своїх 
кораблів для тих самих цілей 
плянує теж Норвегія. 

КОНЕЧНА ПОТРЕБА ОС-
НОВНИХ РЕФОРМ НА 

ФИЛШШНАХ. 
Маніля, 10 липня. — Війна 

Злучених Держав з Японі-
єю засвідчила, яке велике зна-
чення мають для Америки Фн-
липинн зі стратегічного боку, 
коли йдеться про панування 
над Тихим океаном. Тому є в 
інтересі Злучених Держав, 
щоб населення було вдовеле-
не з влади. Але так не є. Те-
перішня влада не має снмпа-
тій в народі, бо вона скорум-
пована, не дбає за добро мас та 
не переводить конечних су-
спільних реформ. Найгірше є 
з аграрною справою. Сільське 
населення задовжене й живе 
в нужді. Господарство ведеть-
ся примітивними способами. 
Уряд діє і тут під впливом ба-
гатої кляси, а на шкоду загалу 
населення. Вправді є вже по-
знаки, які заповідають поліп-
шення відносин, але цього за-
мало. Тут треба більшої допо-
моги з боку Злучених` Держав, 
як фінансової, так і моральної. 
Фшіипинці самі переконались, 
якою є тоталітарна влада, як 
Фнлипини опинились під япон-
ською окупацією і тому- вони 
за демократію за те, щоб ре-
форми переводити демократич-
ним шляхом. Вони не проти 
системи^ влади, а прбти ско-
румпованих осіб, що держать 
ту владу. 

ЯПОНІЯ РОЗГЛЯДАЄ МОЖ-
ЛИВІСТЬ ДОПОМОГИ КОРЕЇ 

Токіо, 5, липня. — Ялонсь-
кий уряд на вчорашньому за-
сіданні розглядав можливість 
„мирної допомоги" Об'єднаним 
Націям в заходах проти аґре-
сивної комуністичної війни в 
Кореї. В цю „мирну допомогу" 
мало б входити головно поста-
чання з Японії важливих про-
дуктів для забезпечення циві-
льного населення Південної 
Кореї. В цій справі японський 
уряд приготовляє відповідний 
меморіял до Об'єднаних Націй. 

ПЕРЕМОГА НІМЕЦЬКИХ 
ВТІКАЧІВ У ВИБОРАХ 

ВШЛЕЗВІҐУ 

Франкфурт, 10. липня. — 
Східно-німецькі втікачі вияви-
лнся вчора важливим політич-
ним фактором в Західній Ні-
меччині, як їхня партія в кра-
євих виборах в ПІлєзвіґ-Голь-

І ПОСМЕРТНІ зги"дпГ) 

Делегатам до Допомогового U процесі за'.шпигунство і зра-
Комітету Прикро а то й сором-'ДУ. ждену — як це закидав 
но домагатися все нових збі- а к т обвинувачення — під про-

845 ВБИТИХ І 17,000 ПОКА-
ЛІЧЕНИХ У ВИПАДКАХ 

ЗА 4 ДНІ 
Ню Иорк, 6. липня. — Ста-

тистика стверджує, що за чо-
тири дні „вік-енду" з нагоди 
Дня Незалежности було в кра-
їні усіх 845 вбитих і 17,000 по-
ранених в нещасливих випад-

_ , .ках. Найбільше жертв було в 
— Два смертні вироки прого- а в т о м обільних катастрофах, 

лосив комуно-румунський суд' 

Дня 7. лжпнл I960 року помер 
по короткіВ недузі ял удар свр-

ПАВЛО ШМЕЦЬ, 
довголітній член Бр. св. Володв-
мнра, від. 286 УНСоюзу в Джер-
зиСкті, Н. Дж. 

Покійний родився в селі За-
вадка РнчапігЛ-ька, повіт Санок, 
Західна Україна. Був ще з тих 
перших піоиірів лемків, які по-
чнли будувати українську гро-
маду І церкву в Джерзи Ситі. 
Він був дуже тихої вдачі, ніколи 
не хотів похвали, так як кожний 
лемко, був ревним читачем „Сво-
бодн" до самої смертн. 

Полишив в смутку трох синів: 
Петра, Михайла і Павла і три 
доньки: Марію Хомяк, Лину 
Присяжних І Еву Патенбер, 6 
внуків І три правийќў, трох ая-
тів І велику родину. 

Пох'орон відбудеться у вівто-
рок, 11. липня, в год. 9. рано з 
дому, жалоби 890 Summit Ave., 
до укр. гр.-кат. церкви св. Пет-
ра й Павла Sussex A Greene St., 
в відтак на вічний спочинок на 
цвнитар Holy Cross, North Arli.ig-
ton. 

Нехай земли Вашяиттова буде 
Йому легка. В. И. П. 

Стефан Шнмон, сск. 

штайн здобула щонаймешне 16 
місць в краевому парляменті. 
Проте, їх перемога с менша, 
ніж вони сподівалися, передба-
чаючи здобуття щонайменше 
25 місць. Ці втікачі, творять 40 
відсотків теперішнього насе-
лення цеї країни. Головну пе- , 
ремогу у виборах здобула, ви-
ходило б (хщіял-демократична 
партія. -^ 

???ЧИВИЗНАБТЕ???і 
що в Канаді засновано 

Ќлюб Приятелів Україись- : 
коі Книжки??? 

під патронатом визначних укра-!; 
Інсьхнх діячів науки, культури і :; 

громадськогов життя??? 

В еуботу, 1. ляпни 1950 р. по-
мер член Бр. Сош. Св. Духа, 
від. 7, УНСоюзу, в МекАду, Па. 

АНДРЕН КЛПГГУЛА, 
проживши вв лѓѓ. Покійний по-
ходнв з села Святькова-Велнка, 
повіт Ясло, Галичина. 

До Злучених держав прибув 
1902 року, до У.Н.Сойзу всі у пив 
1905 році. 

Покійний полишив у смутку 
дружину Айву і сина Івана, і 
чотири доньки Гелеиу, Юлію, 
Анну 1 Марту. Брав активиў у-
часть в Союзовім житті. Похо-
рои відбувся 4. липня, з похо-
роняого заведення при участи 
родини І знайомих на украінсь-
кий цвинтар в Мек-Аду, Па. 

В. П. II. Скретар від. 7. 

рок майже від цих самих чле-
нів і членкинь, які все дають. 
Тому було б дуже бажаним, 
щоби і ці члени, що не прихо-
дять на збори складали бодай 
малі пожертви на всякі народ-
ні потреби. Про таке говорить-
ся раз-у-раз на зборах. В до-
датку ця горстка членів при-
мушена вирішувати всякі від-

водом папського нунція, аме-
риканського єпископа Патри-
ка ОТарн. П'ятьох інших об-
винувачених засуджено на до-
вголітню тюрму. 

ВСТУП.4ИТБ В ЧЛЕНИ 
У. Н. СОЮЗУ! 

2.50 

._ 2.60 

._ 2.50 

І Р И Н А А Р Т И М 

ПРОЩАННЯ 
ЗБІРКА ОПОВІДАНЬ в кольоровій окладнниі 

{Сторін 100. Ціна 35 
Замовлення слати до: 

"BVOBODA" 
P. О. BOX 346. 

JERSEY CITY З, N. J. 

U. 

КІЛЬКИ РАЗІВ 
ви вставали останньої ночі? 

Чи такі нічні мандрівки не позбав-
ляють вас цінного сну і не томлять 
вас або ие роблять вас докучливими 
`-а нерповими? А може ви терпите 
теж від болів голови, болів у кри-
жах, у йогах та від заворотів голо-
вн? Мляві нирки, які ие вимивають 
належно трійлнннх відходів з ќрови, 
можуть бути причиною ваптнх не-
домагань. 
Багато осіб, що терпіли від цих про-
явів, зазнають тепер чудової полек-
пгі від нового ліку, що його звуть 
ВУ-КАЛ-О МІШАНИНА. (Вц-СаІ-о 
Compound). Оцей лік, складений з 
витягів з пятн могутньо діючих ро-
слинних ліків, б вен лі, як кажуть, 
помогти виділити відходи, які заби-
рають з тіла шкідливі залишки. 
За спеціяльною умовою читачі це! 
газети можуть дістати цей замітиий 
препарат по зниженій ціні. Зашліть 
оцей вирізок до Oregon Drug Pro-
dacts. Box 762, Dept. 200, РеекзкШ, 
N. Y. Звідти вишлють вам дві три-
долярові плящинки тільки за $5, 
отже за знижкою $1 на правильній 
ціні Не посилайте грошей—запла-
тіть просто поштареві при дорученні 
Імя 

— Туреччина підписала тор-
говельний договір, що перед-
бачує товарообмін на суму — 
840,000 долярів. 

ЧИТАЙТЕ У К Р А Ї Н С Ь К І 
гСНИЖКИ І ГАЗЕТИ, БО ЧАСТЕ 
ЧИТАННЯ ВЕДЕ ДО ПРОСВІ-
ГИ. А ПРОСВІТА—ЦЕ СИЛА 

І Н Т Е Р Е С Н Е Д Л Я 

МУЖЧИН 
Молодечих радощів бракує часто 

мужчинам перетомленим, иичерпа-
ним зі сил або нервозним. У деяких 
випадках завважали, що недостача 
належних або иястачальних вѓгамі-
нів в щоденних стравах була прнчи-
вою недостачі енергії або бадьоро-
стн. Це було причиною, що мужчини 
не мали радощів, якими вони з при-
родн маля втішатися. 

Важливими в звідомлеяяя від та-
квх, що зазвала незвичайного дс-
бродійства від нової вітамінової пі 
гулќи, званої TRI-X. Ця пігуика, як 
провірено, містить в собі мінімальну 
щоденну вимогу важливої віта мі но-
вої енергії для кожної дорослої лю-
диия. Багато людей є просто зди-
воваиими, як оця сполука вітомівів 
став в пригоді природі при витво-
рюванні нової енергії й жвттсздат-
ности. 

За окремою умовою читачі цеї ѓа-
зети можуть набути TRI-X, коли ви-
шлють оце повідомлення до ORE-
OON DRUG PRODUCTS, Dept 91, 
Box 762, Peekskfll, N. Y. Звідти nl-
шлють їм негайно пачку за $3.50 
відворотною поштою. Не треба по-
силатя грошей — заплатіть просто 
листоноші при дорученні 

Імя 

Адреса 

Місто Огейт 

Адреса 

Mloto _ Опит 

Т У Р Б У Є В А С В А Ш Е 

ВОЛОССЯ? 
Якщо ви перестрашені й струбовані 
тим, що ваше волосся занадто шгпа-
лас або рветься на кінчиках внаглі-
цок яеприродвоі сухости, будете ща-
сливі. холи почуєте радісні вісті, що 
іх розголошують надійно такі люди 
що колись терпіла від випадання 
волосся на голові. Вони врятували 
себе вживанням нового припнеў, зва-
ного ТРАИЄАН (Тгуаап). Звіти го-
лосять, що такі й інші клопоти з'во-
лоссям, які повстають внаслідок 
свербачки на голові і малого лишаю 
покінчилися при правильнім ужи-
ванні того задивляючого препарату 

Не дозвольте, щоб і стан вашого 
волосся погіршився, коли не вжива-
тимете ТРАИСАНА. Тепер маємо 
його и обмеженій кількостн 1 його 
можна і дістати по спеція льній ціні. 
коли пішлете поштою повідомлення 
до Тгувал Co., Box 226, Dept 201. 
Pcekskill, N. Y. Звідти пішлють вам 
два трн-долярові ящики за $6, а це 
є знижка на $1 з звичайної ціни. 
(Коли посилається за післяплатою 
С. О. D. — тоді додається ще за 
поштову доставў). 

імя 

Адреса , 
Місто 

Дня 2. липня 1950 року помер 
по тяжкій недузі и 68. році жит-
тя 

ІВАН СВТУ.Х, 
довголітмий член від. 267 УН-
Союзу в Вествури, Лоиґ Айленд. 

Покійшій походив з і села То-
кя, пов. Збараж, Зах. Україна, 
Полкпівв в cMjTxy жену і 2 до-
рослнх дітей, Володимира 1 Па-
лагію . та внука. Похорон від-
бувся у середу 5. липня з псгре-
бового заведений при числеяній 
участи кревних і знайомих та 
членів від. 267 З'НС. 

К. ДІдух, секр. 

4 Таку бібліотеку видає для Вас S 
I цей Ќлюб. За діяльність Ќлюбу j 

відповідає видавець 
Іван Тиктор 

і: У році появиться 8 до 12;; 
j! книжок по 128 до 160 crop.,;; 
!І разом 1680 рторін друку. !; 
!; Величина книжки 5x7 цалів.;: 

Передплата на рік тільки 
$8.00. 

‡ (незаможні можуть``ч;плачувати 
ратащг)..; 

„Чи ж може знайтися хоч о-
!; дин свідомий українець, що не 
;; захотів би підтримати такого бла-
;; городного діла" — так написав і 
!до нас один наш священник.' 

II приступаючи до влюбу. 
Запрошуємо п р и ступити до 

!; Ќлюбу й Вао. . 
Наша адреси: - ^ 

і! UKRAINIAN BOOK CLUB І 
834% Main Street 

Winnipeg, Man., Canada 

ВЕЛИКА НОВИНА ДЛЯ 
ТЕРПЛЯЧИХ НА 

РЕВМАТИЗМ 
І А Р Т Р А Н Т И О 

Щ ВЕДЎЃИ МОЖНА ТЕПЕР 
ВИЛІКУВАТИ 

Огейт 

Численні звідомлення вказують, 
що болі, викликані РЕВМАТИЗ-
MOM, АРТРАИТИСОМ, НАПУХ-
ЛИМИ СУГЛОБАМИ, СЦ1ЯТИКО-
Ю 1 НЕВРИТОМ можуть бути при-
боркавимя швидко новим ліком 
КО-НАЛ (CO-NAL). Тнсичі терпля-
чих, які вже були зрезигвоваиі або 
почувалися жалюгідними, тепер ра-
дісио розголошують, що вони впер 
ше зазнали справжньої полекші. Ва-
гато з них кажуть, що їхній біль у-
став вже після першої доза цеї за-
мітноі медицини. 

Якщо ви теж і в р и т е від цих бо-
лів, подбайте про КО-НАЛ якстіП 
Можете дістати його по спеціяльнія 
ціні, коли вишлете оце повідомлен-
ня до OREGON DRUO PRODUCTS, 
Dept 92, Box 762, Peekskffl, N. Y. 
Звідти вишлють вам дві три-доля-
рові пачки за $б, отже за знижкою 
одного доляре від правильної ціни. 
Не посилайте грошей — просто за-
платіт лвстовошові при дорученні. 
Одначе кивьтеся швидко тому, що 
запас обмежений. 

Імя 

Адреса 
Місто _ Огейт 

ТАРЗАН, ч. 2382. Відвідувач Великого Луї. 

ALWAYS IN FEAR OF THE LAW, BK3 
j LOUIE LEAPED TO HIS FEET. "GLAD 
ІТО SEE MX)," GREETED THE STRAN-

GER. "HOW ARE THINGS IN 
AFRICA ? ' 

GLANCING OVER HIS PAPER, HE UMS 
STARTLED TO SEE A STRANGER 

APPROACH WITH OUTSTRETCH HAND. 

Lytwyn ft Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
Our Services Are Avofloblc Anywhere 

In New Jersey 
801 SPRlNOnELD- AVENUE 

NEWARK, N. i . 
ESsex 5-5555 

IBM П Н Н 0 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕВННВ 

заряджуе погребами no 
цій{ так низькій як. . 

ОБСЛУГА ЧЕСНА І ̀ НАЙКРАЩА 
$150 

4W f "ѓ#ЇЃЖ Л 

J O H N B U N K O 
Licensed Undertaker A Embalmer 

437 E. 5lh S T , NEW YORK CITY 
Dignified funerals as low aa $150 

Telephone: GRamercy 7-7661 

‚VVWWVWWVVtfWWWVVWWWWW^'j 

3. БЕРЕ30ВСКІ 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕВННК 

УПРАВИТЕЛЬ 

BERRY FUNERAL HOME, inc. 
525 East 6th Street, 

New York 9, N. Y. 
Phone ALgonqtua 4-5749 

Дві нові и модернім коямигіаА-
иім стилю кая)пгг0. 

Першорядна обслуга- и усіх по-
хоронах без різниці маєткового 

стану. 

ІВАН БРОЩАВ, нотар. 

Саме, коли Тарзан обіию-
вав раненому хлопцеві відвес-
ти його додому... 

...А Б. Скондер. (з прибра-
ним імям Великий Луї, Благо-

родний), людина довіря та о-
шуст, сидів у розкішній гос-
ТІІННІЙ кімнаті свого готелю в 
Ню РІорку. 

Споглядаючи понад газету, 
він збентежився, коли поба-
чнв чужинця, що витягнув до' 
нього руку на привіт. 

У безупиннім страсі перед 
карою Великий Луї скочив на 
ноги. „Радий вас привітати. 
Як стоять речі в Африці?" 

ПЕТРО Н Е М І 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕВННК 

W 

Заяимасться похоронами 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

" 129"EASt 7th STREET, 
NEW YORK, N. Y. 

TeL ORchard 4-2568 


